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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
GIDA İŞLETMELERİNİN KAYIT VE ONAY İŞLEMLERİNE
DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda
İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinde yer alan
“31/12/2015” ibareleri “1/7/2016” olarak değiştirilmiştir.
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 Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi

Sayısı

1-

4/4/2012

28254

2-

10/1/2013

28524

3-

7/1/2014

28875

4-

30/12/2014

Kuruluşu : 7 Ekim 1920
http://www.basbakanlik.gov.tr

29221 mükerrer
İçindekiler 160. Sayfadadır.
e-posta: resmigazete@basbakanlik.gov.tr
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 24/10/2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli
Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ğ) Gönderen: Kendi adına veya bir üçüncü şahıs adına tehlikeli maddeleri gönderen
işletmeyi ayrıca, taşıma işlemi bir taşıma sözleşmesine bağlı olarak yürütülüyorsa, sözleşmede
“Gönderen” olarak belirtilen kişiyi,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(6) Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan araçlarda, muafiyet kapsamındaki taşımalar hariç olmak üzere, ADR 8.1.4’te belirtilen asgari sayı ve kapasitede yangınla mücadele
teçhizatının bulundurulması zorunludur.
(7) Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan araçlarda, muafiyet kapsamındaki taşımalar hariç olmak üzere, ADR 8.1.5’te belirtildiği şekilde genel ve kişisel koruyucu teçhizatın
bulundurulması zorunludur.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.
“h) 5 inci maddenin altıncı fıkrasına aykırı hareket eden taşımacıya ikiyüzelli Türk Lirası, sürücüye elli Türk Lirası,
ı) 5 inci maddenin yedinci fıkrasına aykırı hareket eden taşımacıya her bir teçhizat için
elli Türk Lirası,
i) 5 inci maddenin yedinci fıkrasına aykırı hareket eden sürücüye elli Türk Lirası,
j) 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendine aykırı hareket eden doldurana binbeşyüz Türk Lirası, taşımacıya bin Türk Lirası,”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Tehlikeli maddelerin yurt içindeki taşınmasında kullanılan ve bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte trafik siciline tescilli ve Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Belgesi
bulunmayan tüm taşıt sahipleri; taşıtın ADR’ye uygunluğunu değerlendirmek üzere Bakanlığın
yetkilendirdiği kurum/kuruluşlara 1/7/2016 tarihine kadar başvuruda bulunarak araçlarına Taşıt
Durum Tespit Belgesini almak zorundadırlar.
(2) Tehlikeli maddelerin yurt içindeki taşınmasında kullanılan ve bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte trafik siciline tescilli ve “Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Belgesi” bulunmayan ve bu maddenin birinci fıkrasına göre “Taşıt Durum Tespit Belgesi” almış
taşıt sahipleri;
a) 2005-2014 model taşıtlar için 31/12/2016 tarihine kadar,
b) 1996-2004 model taşıtlar için 31/12/2017 tarihine kadar,
c) 1995 model ve öncesi taşıtlar için 31/12/2018 tarihine kadar,
Bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslara göre Bakanlıktan veya Bakanlığın yetkilendirdiği kurum/kuruluştan Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Belgesini almak zorundadırlar.
(3) Birinci fıkrada belirtilen takvime uygun olarak Taşıt Durum Tespit Belgesi almayan
taşıtlara 28 inci maddenin dördüncü fıkrasının (e) bendine göre idari para cezası uygulanır.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin geçici 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“31/12/2015” ibaresi “31/12/2017” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin geçici 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“31/12/2015” ibaresi “31/12/2017” olarak değiştirilmiştir.
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MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
24/10/2013

28801

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi

12-

Sayısı

27/8/2014
2/4/2015

29101
29314

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan :

DAĞITIM SİSTEMİNDEKİ KAYIPLARIN AZALTILMASINA DAİR
TEDBİRLER YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun geçici 18 inci maddesinin uygulanması kapsamında yapılacak düzenlemelerin belirlenmesidir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun geçici 18 inci
maddesinin uygulanması kapsamında teknik ve teknik olmayan kayıplarının oranı ülke ortalamasının üzerinde olan dağıtım bölgelerinde faaliyette bulunan dağıtım şirketleri için diğer dağıtım bölgelerinden farklı olarak yapılacak düzenlemeleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun geçici 18 inci
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Hedef kayıp oranı: Bir dağıtım şirketi için her bir tarife yılına ilişkin Kurul tarafından
belirlenen, tarife yoluyla karşılanan kayıp enerji oranını,
b) İletim sistemi sistem kullanım bedeli: İletim hizmetinin sunulması sırasında oluşan
maliyetlerden mevzuat kapsamında uygun görülenler dikkate alınarak hesaplanan bedeli,
c) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,
ç) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
d) Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS): Sayaç verilerinin otomatik olarak uzaktan
okunması, verilerin merkezi bir sisteme aktarılması, doğrulanması, eksik verilerin doldurulması, verilerin saklanması ve ilgili taraflara sunulması amacıyla, TEİAŞ ve dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından kurulacak olan ve gerekli yazılım, donanım ve iletişim altyapısını
kapsayan sistemi,
e) Tarife: Elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin iletimi, dağıtımı ve satışı ile bunlara
dair hizmetlere ilişkin fiyat, hüküm ve şartları içeren düzenlemeleri,
f) Tedarik sürekliliği kalitesi: Dağıtım sistemi kullanıcılarına ekonomik olarak kabul
edilebilir maliyetlerle ve mümkün olan asgari kesinti süresi ve sıklığı ile elektrik enerjisi sunabilme kapasitesini,
g) TEİAŞ: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketini,
ğ) Teknik kalite: Dağıtım sisteminin kullanıcıların elektrik enerjisi talebini; gerilimin
frekansı, genliği, dalga şekli ve üç faz simetrisi açısından kabul edilebilir değişim sınırları içerisinde kesintisiz ve kaliteli bir şekilde karşılayabilme kapasitesini,
h) Teknik ve teknik olmayan kayıp: Dağıtım sistemine giren enerji ile fatura tahakkukuna esas sistemden çıkan enerji arasındaki farktan hareketle hesaplanan, elektrik enerjisinin
dağıtım şebekesi üzerinden nakli sırasında dağıtım tesisi unsurlarında oluşan teknik kayıplar
ile diğer nedenlerden kaynaklanan teknik olmayan kayıpları,
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ı) Yüksek kayıplı şirketler: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki kriterleri taşıyan dağıtım şirketlerini,
ifade eder.
(2) Bu Yönetmelikte geçmekle birlikte tanımlanmamış diğer terim, kavram ve kısaltmalar ilgili mevzuattaki anlam ve kapsama sahiptir.
İKİNCİ BÖLÜM
Yüksek Kayıplı Şirketlerin Tespiti ve Genel İlkeler
Yüksek kayıplı şirketlerin tespiti
MADDE 5 – (1) Yüksek kayıplı şirketler, 2014 yılı teknik ve teknik olmayan kayıp
oranı 2014 yılı dağıtım sektörü ülke ağırlıklı ortalama teknik ve teknik olmayan kayıp oranının
üzerinde olan şirketlerdir.
(2) Birinci fıkra kapsamında yüksek kayıplı şirket statüsü kazanan şirketlerin bu statülerinin devam etmesi, bir önceki yıl teknik ve teknik olmayan kayıp oranının aynı yıla ait dağıtım sektörü ülke ağırlıklı ortalama teknik ve teknik olmayan kayıp oranının üzerinde olması
ile mümkündür. Aksi durumda yüksek kayıplı şirket statüsü bir daha kazanılmamak üzere kaybedilir.
(3) Yüksek kayıplı şirket statüsü 31/12/2025 tarihinde tüm şirketler için ortadan kalkar.
(4) 2014 yılı verilerine göre yüksek kayıplı şirket statüsü kazanan şirketlere ve takip
eden yıllarda bu statüsünü kaybeden şirketlere bu durum Kurum tarafından bildirilir.
Genel ilkeler
MADDE 6 – (1) Farklı uygulama yapılması şirketlerin makul ve basiretli piyasa oyuncuları olarak davranma yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.
(2) Yönetmelik kapsamındaki uygulamaların takibinin yapılmasını ve etkilerinin izlenmesi amacıyla, bu Yönetmeliğe tabi olan şirketlerden ilave bilgi, belge ve açıklamalar istenebilir.
(3) Yüksek kayıplı şirketler kayıp oranlarını düşürmek için aldıkları tedbirleri ve sonuçlarını altı aylık dönemlerde Kuruma bildirir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tarifelere İlişkin Hususlar
Verimlilik parametreleri
MADDE 7 – (1) Yüksek kayıplı şirketlere 31/12/2020 yılına kadar hesaplanmış olan
verimlilik katsayıları uygulanmaz. Belirtilen tarihten sonra ise yüksek kayıplı şirketlere verimlilik katsayısının %50’si uygulanır.
Hedef kayıp oranları
MADDE 8 – (1) Yüksek kayıplı şirketlerin hedef kayıp oranları diğer dağıtım şirketlerinden farklı usul ve esaslara göre belirlenebilir. Hedef kayıp oranlarının tarife dönemindeki
tüm tarife yılları için dönem öncesinde belirlenmesi durumunda, ilgili tarife uygulama dönemi
başlamadan önce kesinleşmiş olan en son yıla ait verilere göre yüksek kayıplı şirket statüsünde
bulunan dağıtım şirketleri için ilgili dönemde geçerli olacak hedef kayıp oranlarının tamamı
bu şirketlere mahsus usul ve esaslara göre belirlenir.
Kontrol edilemeyen işletme giderleri
MADDE 9 – (1) Yüksek kayıplı şirketler için dağıtım tesislerindeki koruma teçhizatının, kaçak kullanımdan kaynaklı aşırı yüklenme sebebiyle veya devreyi kesmesini önlemek
amacıyla çalışmaz hale getirilmesi neticesinde kontrolsüz şekilde nominal akım değerinin üzerinde akım geçmesine bağlı olarak oluşan arızalar (yanma, sargıların hasar görmesi, yalıtımın
zarar görmesi, sigortaların yanması ve benzeri) sonucunda trafo, alçak gerilim dağıtım panosu
ve saha dağıtım kutularının değişmesi kapsamında oluşan maliyetler kontrol edilemeyen işletme
giderleri kapsamında raporlanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yatırımlara İlişkin Hususlar
Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS) kapsamına dahil edilecek sayaçlar
MADDE 10 – (1) Kayıp oranlarının düşürülmesi amacıyla ilgili mevzuat çerçevesinde
OSOS kapsamında yer almayan sayaçlardan yüksek kayıplı şirketler tarafından OSOS kapsamına alınması zorunlu görülenler, ilgili şirketin yatırım planında yer almak kaydıyla, OSOS
kapsamına dahil edilir ve tarife hesaplamalarında OSOS yatırımları kapsamında dikkate alınır.
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Sayaç uygulamaları
MADDE 11 – (1) Yüksek kayıplı şirketlerin dağıtım bölgeleri içinde yer alan ve önceki
yıl gerçekleşmelerine göre teknik ve teknik olmayan kayıp oranı %30'un üzerinde olan il ve
ilçelerde, ilgili dağıtım şirketi tarafından kayıp-kaçak ile mücadele dâhilinde elektrik sayaçlarının tesisi için mevzuatta tanımlanan yerden farklı bir yer belirlenebilir.
(2) Sayacın konulduğu nokta ile kullanıcının bağlantı noktası arasında ilgili kullanıcı
dışında yapılacak müdahaleler dağıtım şirketinin sorumluluğundadır.
(3) Yüksek kayıplı şirketlerin dağıtım bölgeleri içinde yer alan ve önceki yıl gerçekleşmelerine göre teknik ve teknik olmayan kayıp oranı %30'un üzerinde olan il ve ilçelerde, ilgili dağıtım şirketi tarafından kayıp-kaçak ile mücadele dâhilinde müşteri sayaçları dışında,
yatırım planında yer almak kaydıyla, sayaç yatırımları kapsamında, tespit amaçlı olmak üzere,
birden fazla müşterinin toplam tüketimini ölçen kontrol sayacı tesis edilebilir.
(4) Bu madde kapsamındaki maliyetler tarife hesaplamalarında yatırım harcaması olarak dikkate alınır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Bazı Yükümlülüklere İlişkin Muafiyetler
Hizmet kalitesi yükümlülükleri
MADDE 12 – (1) Yüksek kayıplı şirketler, dağıtım bölgeleri içinde yer alan ve önceki
yıl gerçekleşmelerine göre yıllık teknik ve teknik olmayan kayıp oranı %40'ın üzerinde olan
ilçelerdeki kullanıcılara karşı 21/12/2012 tarihli ve 28504 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinde yer alan;
a) 8 inci maddenin dördüncü fıkrası kapsamındaki tedarik sürekliliği ölçme ve kayıt
cihazı takılmasına ilişkin uygulamadan,
b) 16 ncı madde kapsamındaki tazminat yükümlülüklerinden ve bilgi verme yükümlülüğünden,
c) 23 üncü madde kapsamındaki teknik kaliteye ilişkin yükümlülüklerden,
ç) Ek Tablo-6/A’daki 10 numaralı tazminat ödeme yükümlülüklerinden,
muaftır.
İletim sistemi sistem kullanım anlaşmaları
MADDE 13 – (1) Yüksek kayıplı şirket ile TEİAŞ arasında imzalanan iletim sistemi
sistem kullanım anlaşmaları kapsamında, yüksek kayıplı şirketler bağlantı noktasından maksimum enerji alış kapasitesinin üzerinde elektrik enerjisi alınması durumu için öngörülen cezai
hükümlerden muaftır.
ALTINCI BÖLÜM
Kaçak Uygulamalarına İlişkin Hususlar
Kaçak tespitine ilişkin resmi kurum kayıtları ile teknolojik imkanların kullanılması
MADDE 14 – (1) Yüksek kayıplı şirketlerde; mevsimsel olarak tarımsal sulama amacıyla elektrik tüketilen ve güvenlik nedeniyle kaçak kontrolü yapılamadığı ilgili kurum tarafından belgelendirilen kullanım yerlerinde, elektrik kullanmadan tarımsal ürün üretilemeyeceği
resmi kurum yazıları ve kayıtları, teknolojik uygulamalar ile otomasyon sistemi verileri (Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına ait Çiftçi Kayıt Sistemi ve benzeri) esas alınarak tespit edilen
kullanıcılara, 8/5/2014 tarihli ve 28994 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası
Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğindeki yerinde tespit şartı aranmaksızın kaçak elektrik tespit
tutanağı düzenlenebilir. Söz konusu tutanağa, güvenlik gerekçesiyle yerinde tespitin yapılamadığına ilişkin ifadenin eklenmesi zorunludur.
(2) Birinci fıkra çerçevesinde düzenlenen tutanaklara dayalı olarak tahakkuk ettirilen
faturalar, kaçak tespit tutanağı ve tutanağa esas belgelerle birlikte kullanıcılara gönderilir.
(3) Kaçak tespit tutanaklarına yapılacak olan itirazlar Şirket tarafından on beş iş günü
içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre içerisinde sonuçlandırılmayan tutanaklar iptal edilmiş sayılır.
(4) Bu madde kapsamında dağıtım şirketi tarafından yapılan her türlü faturalama işlemi,
tarımsal sulama uzaktan tespit adı altında muhasebeleştirilir.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
Başkanı yürütür.
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Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:
ALKOL VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN İÇ VE DIŞ TİCARETİNE İLİŞKİN
USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 6/6/2003 tarihli ve 25130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Alkol ve
Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12 nci
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Dağıtım yetki belgesi, Kuruma teslim edilen başvuru dosyasındaki bilgilerin, yerinde
ve/veya kayıtlar üzerinde incelenerek uygun bulunması sonucunda ve 14 üncü maddenin ikinci
fıkrasında belirtilen dağıtım yetki belgesi bedelinin Kurum hesabına yatırılmasını takiben düzenlenir. Dağıtım yetki belgesi bedeli, kategori veya alt kategori başına ayrı ayrı alınır. Başvuru
sırasında hesaplanan bedelin dörtte biri, belge verilirken bakiyesi tahsil edilir. Üreticilerden
tesis kurma izin bedeli, üretim izin bedeli ve proje tadilat izni bedeli tahsil edilmesi nedeniyle
ayrıca dağıtım yetki belgesi bedeli alınmaz. Kurum tarafından verilen dağıtım yetki belgesinin
geçerlilik süresi iki yıldır. Süre bitimi tarihinden 30 gün önce üretici ve/veya ithalatçılar tarafından yapılan dağıtım yetki belgesinin yenilenmesine ilişkin başvuru, belge verilmesine esas
olan şartlar, piyasa gözetim ve denetim sonuçları ile belgeye esas faaliyetler yönünden Kurum
tarafından değerlendirilir. Talebin uygun bulunması ve 14 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen yenileme bedelinin Kurum hesabına yatırılması kaydıyla dağıtım yetki belgesi yenilenir.
Dağıtım yetki belgesi verilmesine esas bilgi ve belgelerde değişiklik olması halinde, en az
30 gün önce, belge güncellemesi yapılmak üzere, Kuruma bildirimde bulunulması zorunludur.
İthalatta; belge üzerine yeni bir kategori veya alt kategori ilavesinde veya bir sonraki yıl için
faaliyet hacmi artışı öngörülmesi halinde, Kuruma başvuruda bulunulur. Kurumca yapılan değerlendirmenin sonucunda uygun bulunan başvurulardan; ilave edilecek kategori veya alt kategori için veya yıllık faaliyet hacmi artış miktarı için bedel alınır. 14 üncü maddenin ikinci
fıkrasında belirtilen bedelin Kurum hesabına yatırılmasını takiben dağıtım yetki belgesi güncellenir. Yıllık faaliyet hacminin, o yıl için öngörülen litre miktarını aşması halinde ise aşan
miktara ilişkin bedel Kurum tarafından ayrıca tahsil edilir. Dağıtım yetki belgesi olmadan, yenilenmeden veya güncellenmeden, ithalat yapılamaz, üretime konu ürünler piyasaya arz edilemez.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Hizmet bedeli, 15 inci madde uyarınca düzenlenen aylık satış raporuna göre beher bin
litre başına; bira için 7,43 TL; şarap, köpüren şarap (2204.10.’da yer alan) ve aromatize şarap
için 12,38 TL; aromalı bira, yarı köpüren şarap (2204.21. ve 2204.29.’da yer alan), meyve şarabı, aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için 44,58 TL; distile alkollü içkiler
için 79,61 TL’dir. Dağıtım yetki belgesi maktu bedeli; bira için en az 15.000 TL; aromalı bira
için en az 30.000 TL; şarap, köpüren şarap (2204.10.’da yer alan) ve aromatize şarap için
20.000 litre veya daha az faaliyet hacminde en az 4.000 TL ve 20.000 litreden daha fazla faaliyet hacminde en az 10.000 TL; yarı köpüren şarap (2204.21. ve 2204.29.’da yer alan) meyve
şarabı, aromatize şarap bazlı içki, aromatize şarap kokteyli için en az 25.000 TL; distile alkollü
içkiler için kategori bazında ayrı ayrı en az 35.925 TL’dir. Dağıtım yetki belgesi bedeli; faaliyet
hacmi üzerinden beher bin litre başına; bira için 15 TL; aromalı bira için 25 TL; şarap, köpüren
şarap (2204.10.’da yer alan) ve aromatize şarap için 25 TL; yarı köpüren şarap (2204.21. ve
2204.29.’da yer alan) meyve şarabı, aromatize şarap bazlı içki, aromatize şarap kokteyli için
80,46 TL; distile alkollü içkiler için kategori bazında ayrı ayrı 143,7 TL’dir. Dağıtım yetki belgesi yenileme bedeli kategori ve alt kategori bazında ayrı ayrı 3.000 TL’dir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin dördüncü fıkrasından sonra gelmek
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“12 nci maddenin birinci fıkrasına aykırı olarak,
a) Dağıtım yetki belgesi olmadan, yenilenmeden veya güncellenmeden ithalat yapılması, üretime konu ürünlerin piyasaya arz edilmesi halinde; 4733 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca işlem yapılır, Kurumca verilen belgeler iptal edilir.
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b) Dağıtım yetki belgesi yenilemesinin ve/veya güncellemesinin yapılmaması halinde
ise; 4733 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin altıncı fıkrası hükmü uyarınca işlem yapılır, 14 üncü
maddenin ikinci fıkrasında belirlenen dağıtım yetki belgesi bedeli, iki katı olarak ve tespit
tarihini takiben yasal faiziyle birlikte tahsil edilir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 11 – Alkollü içki ithalatçısı olarak sektörde faaliyet gösteren firmaların; dağıtım yetki belgelerinin güncellenmesi talebiyle “geçerlilik tarihi” bitiminden en
az 30 gün önce Kuruma başvurmaları zorunludur. 14 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen
dağıtım yetki belgesi bedelinin bir kereye mahsus olmak üzere, Kurum hesabına yatırılmasını
takiben dağıtım yetki belgesi güncellenir.
GEÇİCİ MADDE 12 – 14 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirlenen bedeller 2016
yılı için de geçerlidir.”
MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu
Başkanı yürütür.

—— • ——

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:
ALKOL VE ALKOLLÜ İÇKİ TESİSLERİNİN HAİZ OLMALARI GEREKEN
TEKNİK ŞARTLAR, KURULMALARI, İŞLETİLMELERİ VE
DENETLENMELERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 26/9/2002 tarihli ve 24888 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Alkol ve
Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve
Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci
ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Tesis kurma izni maktu bedeli; bira için en az 7.500 TL; şarap ve aromatize şarap için
20.000 litre/yıl veya daha az kapasitede en az 2.000 TL ve 20.000 litre/yıl’dan daha fazla
kapasitede en az 5.000 TL; aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için en az
25.000 TL’dir. Tesis kurma izin bedeli, proje kapasitesi üzerinden yıllık beher bin litre başına,
bira için 7,5 TL; şarap ve aromatize şarap için 12,5 TL; aromatize şarap bazlı içki ve aromatize
şarap kokteyli için 40,23 TL; distile alkollü içkiler için 85 TL olarak hesaplanır. Başvuru sırasında hesaplanan bedelin dörtte biri, tesis kurma izin belgesi verilirken bakiyesi tahsil edilir.
Üretim izni maktu bedeli; bira için en az 7.500 TL; şarap ve aromatize şarap için 20.000
litre/yıl veya daha az kapasitede en az 2.000 TL ve 20.000 litre/yıl'dan daha fazla kapasitede
en az 5.000 TL; aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için en az 25.000 TL’dir.
Üretim izin bedeli, kendi projesine ait tesis kurma izin bedeli kadar hesaplanır. Proje tadilatı
izin bedeli ise; mevcut üretime aynı kategori içinde bir alt kategori eklenmesinde ve kapasite
artırımında, yıllık bin litre üzerinden aromalı bira, yarı köpüren şarap (2204.21. ve 2204.29.'da
yer alan), meyve şarabı hariç tesis kurma izin bedelinin iki katı şeklinde hesaplanıp izin verilmeden önce tahsil edilir. Bira tesislerinde; aromalı bira üretimi için en az 15.000 TL, şarap
tesislerinde; yarı köpüren şarap (2204.21. ve 2204.29.'da yer alan), meyve şarabı üretimi için
ayrı ayrı en az 25.000 TL maktu olmak üzere, proje kapasitesi üzerinden yıllık beher bin litre
başına 40,23 TL proje tadilat izni bedeli alınır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 6 – 21 inci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirlenen bedeller 2016 yılı için de geçerlidir.”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu
Başkanı yürütür.
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Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığından:
KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN
DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyâkat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet
gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi
Başkanlığı personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları
belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan
personelden 5 inci maddede belirtilen kadrolara görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 15/3/1999
tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler
çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,
b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da
grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,
c) Başkan: Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanını,
ç) Başkan Yardımcısı: Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısını,
d) Başkanlık: Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığını,
e) Görev grupları: Benzer ve/veya aynı düzeydeki unvanlardan oluşan grupları,
f) Görevde yükselme: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görevlere aynı veya
başka hizmet gruplarından yapılacak görevde yükselme niteliğindeki atamaları,
g) Görevde yükselme sınavı: Şube müdürü, müdür ve bununla aynı düzeydeki kadrolara
atanacaklar için yapılan yazılı ve sözlü sınavı, diğer unvanlara atanacaklar için yapılan yazılı
sınavı,
ğ) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi
hükümlerine göre hesaplanan süreleri,
h) İş günü: Ulusal ve dini bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,
ı) Personel: Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı kadrolarında 657
sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi çalışan devlet memurlarını,
i) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde meslekî veya teknik eğitim sonucu
ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,
j) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde meslekî veya teknik eğitim
sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı sınavı,
k) Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler
çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar
Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine
tabi kadrolar ikinci ve üçüncü fıkrada belirtilmiştir.
(2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar:
a) Yönetim hizmetleri grubu;
1) Şube Müdürü, Müdür,
b) Hukuk hizmetleri grubu;
1) Hukuk Müşaviri,
c) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu;
1) Uzman, Eğitim Uzmanı,
ç) İdari hizmetler grubu;
1) Muhasebeci,
2) Bilgisayar İşletmeni, Memur, Sekreter, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni,
d) Destek hizmetleri grubu;
1) Hizmetli.
(3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar:
a) Veteriner Hekim, Sosyolog, Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Bölge Plancısı, İstatistikçi, Arkeolog, Avukat, Ekonomist, Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Matematikçi, Fizikçi, Kimyager, Jeolog, Biyolog, Programcı, Grafiker, Diyetisyen, Çocuk Gelişimcisi, Tekniker, Teknisyen.
Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak genel şartlar
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi kadrolara atanabilmek için;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,
c) İlan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak
üzere, Başkanlıkta en az altı ay çalışmış olmak,
gerekir.
Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen görevde yükselme sınavına tabi kadrolara
atama yapılabilmesi için aşağıdaki özel şartlar aranır:
a) Şube Müdürü ve Müdür kadrosuna atanabilmek için;
1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) En az sekiz yıllık hizmeti bulunmak,
3) Son başvuru tarihi itibarıyla; Veteriner Hekim, Sosyolog, Mühendis, Mimar, Şehir
Plancısı, Bölge Plancısı, İstatistikçi, Arkeolog, Avukat, Ekonomist, Sosyal Çalışmacı, Psikolog,
Matematikçi, Fizikçi, Kimyager, Jeolog, Biyolog, Programcı, Grafiker, Diyetisyen, Çocuk Gelişimcisi, Tekniker, Teknisyen, Uzman, Eğitim Uzmanı, Şef, Memur, Sekreter, Veri Hazırlama
ve Kontrol İşletmeni, Muhasebeci, Bilgisayar İşletmeni unvanlı kadrolardan herhangi birinde,
ayrı ayrı veya toplamda en az beş yıl görev yapmış olmak,
b) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;
1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,
2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,
3) En az on yıllık hizmeti bulunmak,
c) Uzman ve Eğitim Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;
1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
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2) En az iki yıllık hizmeti bulunmak,
3) Son başvuru tarihi itibarıyla; Memur, Sekreter, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni,
Muhasebeci, Bilgisayar İşletmeni unvanlı kadrolardan herhangi birinde, ayrı ayrı veya toplamda
en az iki yıl görev yapmış olmak,
ç) Muhasebeci kadrosuna atanabilmek için;
1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Memur, Sekreter, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Bilgisayar İşletmeni unvanlı
kadrolardan herhangi birinde ayrı ayrı veya toplamda en az iki yıl görev yapmış olmak,
d) Memur, Sekreter, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Bilgisayar İşletmeni kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Son başvuru tarihi itibarıyla; Hizmetli kadrosunda en az iki yıl görev yapmış olmak,
3) Bilgisayar İşletmeni ve Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrolarına atanabilmek
için Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı bilgisayar kullanım sertifikasına sahip olmak,
gerekir.
Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar
MADDE 8 – (1) Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilmek için;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,
gerekir.
Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar
MADDE 9 – (1) Unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda genel şartların yanında aşağıdaki özel şartlar aranır:
a) Veteriner Hekim, Sosyolog, Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Bölge Plancısı, İstatistikçi, Arkeolog, Ekonomist, Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Matematikçi, Fizikçi, Kimyager,
Jeolog, Biyolog, Grafiker, Diyetisyen ve Çocuk Gelişimcisi kadrolarına atanabilmek için;
1) En az fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,
b) Avukat kadrosuna atanabilmek için;
1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,
2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,
c) Tekniker kadrolarına atanabilmek için;
1) Mesleki veya teknik yüksekokulların ilgili bölümünden mezun olmak,
ç) Teknisyen kadrolarına atanabilmek için;
1) Mesleki veya teknik liselerin ilgili bölümünden mezun olmak,
d) Programcı kadrosu için;
1) Bilgisayar programcılığı alanında en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,
gerekir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar
Duyuru ve başvuru şartları
MADDE 10 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak
kadroların birimi, sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı yazılı sınav tarihi ve yeri, son başvuru tarihi,
yazılı sınav konu başlıkları, yazılı sınavdan en az kırk beş gün önce Başkanlık internet sitesinde
duyurulur. Belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel,
başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için başvuruda bulunabilir. Sınavlara aylıksız izinde bulunan veya ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olan
personel de başvurabilir. Diğer kurumların personeli ile aday memur statüsünde bulunanlar bu
kadrolar ve sınav için başvuruda bulunamazlar.
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(2) Başvuru şartlarını taşıyan personelin tamamı unvan değişikliği sınavına alınır.
(3) Başvuru süresi beş iş gününden az olamaz.
(4) Yapılan başvurular, ilan edilen usul ve esaslar çerçevesinde personel birimince değerlendirilerek yazılı sınava katılmaya hak kazananların listesi Başkanlığın internet sitesinde
ilan edilir. Başvurusu uygun görülmeyenlere durum bir yazı ile bildirilir.
Yazılı sınav
MADDE 11 – (1) Yazılı sınava ilişkin belirlenen konu başlıklarına duyuruda yer verilir.
(2) Yazılı sınav Başkanlık tarafından yapılabileceği gibi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme
Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.
(3) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir ve en az yetmiş puan alanlar
bu sınavda başarılı sayılırlar. Sözlü sınava alınacak personel için yazılı sınav başarı puanı en
az altmış olarak uygulanır.
Sözlü sınav
MADDE 12 – (1) Şube müdürü ve müdür kadrosuna atanacaklardan yazılı sınavda en
yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday
sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.
(2) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel kültürü ve genel yeteneği,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda en
az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar.
Başarı sıralaması
MADDE 13 – (1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama
yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, şube müdürü ve müdür kadrolarına atanacaklar için yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması; diğer kadrolara atanacaklar
için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Başkanlık internet sitesinde ilan
edilir.
(2) Başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla;
a) Hizmet süresi fazla olanlara,
b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,
öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.
(3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı
nedeniyle ataması yapılamayacak personelden asıl aday sayısı kadar personel, başarı sıralaması
listesinde yedek olarak belirlenir.
Sınav kurulu ve görevleri
MADDE 14 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına ilişkin işlemleri
yürütmek üzere sınav kurulu teşkil edilir. Sınav kurulu, atamaya yetkili amirin görevlendireceği
Başkan veya Başkan Yardımcısının başkanlığında, atamaya yetkili amirce belirlenecek personel
birimi temsilcisi veya temsilcileri ile diğer üyelerin de bulunduğu toplam beş üyeden oluşur.
İhtiyaç duyulması halinde kurum dışından kamu görevlileri arasından sınav kuruluna üye veya
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üyeler görevlendirilebilir. Ayrıca, sınav kurulunun her üyesi için birer yedek üye aynı usulle
belirlenir. Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme sınavına alınacak personelden,
lisansüstü öğrenimi hariç öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede
olamazlar.
(2) Sınav kurulu, üye tamsayısı ile toplanır, kararlar oy çokluğuyla alınır, çekimser oy
kullanılmaz. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder.
(3) Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci
dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve sıhri hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde,
bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler
görevlendirilir.
(4) Sınava ilişkin sekretarya hizmetleri personel birimi tarafından yürütülür.
(5) Sınav kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Başvuruları kabul edilenlere ilişkin olarak ilan edilen aday listesine karşı yapılan itirazları değerlendirerek karara bağlamak.
b) Unvan değişikliği sınavında sorulacak sorular görev alanları ve atama yapılacak
görevin niteliğine ilişkin konulardan belirlenmek kaydıyla görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına katılacaklar için yazılı sınav konularını belirlemek ve belirlenen sınav konularını Başkanlık internet sitesinden yapılacak duyuruyla yayınlatmak.
c) Yazılı sınavın, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü veya yükseköğretim
kurumlarından birisine yaptırılması halinde; yazılı sınavla ilgili itirazları sınavı gerçekleştiren
kuruma ileterek değerlendirme sonucunu ilan etmek.
ç) Sözlü sınavı gerçekleştirmek.
d) Sözlü sınava ilişkin olarak yapılacak itirazları değerlendirerek karara bağlamak.
e) Atanma hakkı kazanan personele ilişkin başarı sıralaması listesine ilişkin olarak yapılacak itirazları değerlendirerek karara bağlamak.
f) Yazılı ve sözlü sınava ilişkin diğer iş ve işlemleri yürütmek.
Sınav sonuçlarının açıklanması
MADDE 15 – (1) Sınav sonuçları, sınavların yapıldığı tarihten itibaren en geç on beş
gün içinde Başkanlığın internet sitesinde ilan edilir.
Sınavların geçersiz sayılması
MADDE 16 – (1) Sınavlarda kopya çekenlerin, kopya verenlerin veya bunlara teşebbüs
edenlerin, sınav kâğıtlarına belirtici işaret koyanların, başvuruda gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu anlaşılanların veya gerekli şartları taşımadığı daha sonra saptananların sınavları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmaz ve atamaları yapılmış olanların onayları iptal edilir. Ayrıca,
bu kişiler hakkında 657 sayılı Kanunun disiplin hükümleri uygulanır.
(2) Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde,
ilgililerin sınavı bir tutanakla tespit edilerek geçersiz sayılır ve haklarında yasal işlem yapılır.
(3) Sınava her ne sebeple olursa olsun girmeyenler haklarını kaybetmiş sayılırlar.
Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 17 – (1) Sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar sınav sonuçlarının ilgiliye bildirilmesinden itibaren beş iş günü içerisinde bir dilekçe ile sınav kuruluna
yapılır. İtirazlar sınav kurulu tarafından on iş günü içinde karara bağlanır ve ilgililere yazı ile
bildirilir. İtiraz üzerine sınav kurulunca verilen kararlar kesindir.
Sınav belgelerinin saklanması
MADDE 18 – (1) Atananların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, diğerlerinin
belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınav tarihine kadar personel biriminde topluca saklanır.
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Görevde yükselme sınavı sonucu atanmaya ilişkin esaslar
MADDE 19 – (1) Görevde yükselme sınavında başarılı olan personel başarı sıralaması
listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre atanır. Başkanlıkça tercih alınması durumunda, başarı sıralaması esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.
(2) Duyurulan kadrolardan;
a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple
atanmanın iptal edilmesi, atandığı göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlamaması ya da atanma hakkından vazgeçmesi,
b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadroya ya da
başka bir kuruma naklen atanması,
sebepleriyle, boş kalan veya boşalan kadrolara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten
itibaren altı aylık süreyi aşmamak kaydıyla aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.
(3) Sınavda başarılı olanlardan; görevden uzaklaştırılmış olanlar göreve iade edilinceye
kadar, haklarında atama şartlarının kaybedilmesini gerektirecek nitelikteki eylemlerinden dolayı
adlî veya idari bir kovuşturma veya soruşturma bulunanlar ise kovuşturma veya soruşturma
sonuçlanıncaya kadar atanmaz.
(4) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan
veya yedeklerden başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak
üzere, aynı unvan için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar
ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler aynı unvanlı kadrolara yapılacak
atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.
Unvan değişikliği sınavı
MADDE 20 – (1) 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tabi
kadrolara, bu unvanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz
etmiş olanların atanmaları, sözlü sınava ilişkin hükümler hariç olmak üzere bu Yönetmelikte
belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarı
sırasına göre boş kadro sayısı dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilir.
(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.
(3) Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine
ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır.
(4) Bu sınavda yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.
(5) Atama yapılacak kadroya ilişkin şartları taşımadıkları halde sınava girenlerin, sınavı
kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmaz. Bu şartları taşımadıkları sonradan tespit edilenlerin
atamaları iptal edilir.
(6) Geçerli mazeretleri olmaksızın, atandıkları kadroya ilişkin görevlerine süresi içinde
başlamayanların atamaları iptal edilir.
(7) Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Başkanlık personeli başvurabilir.
(8) Unvan değişikliği sınavlarıyla ilgili iş ve işlemleri sınav kurulu yürütür.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Görev grupları arasında geçişler
MADDE 21 – (1) 5 inci maddede belirtilen hizmet grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:
a) Aynı alt grup içinde kalmak kaydıyla; ilgili personelin isteği ve atanılacak kadro için
aranan nitelik ve özelliklere sahip olmak şartıyla, diğer görevlere sınavsız atama yapılabilir.
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b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara
geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak; Başkanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında ihraz edilen unvanlar ile bu unvanlarla aynı düzeydeki görevlere veya alt görevlere,
öğrenim ve hizmet süresi gibi mevzuatta aranan diğer şartları taşımak kaydıyla, ilgili personelin
isteği üzerine görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.
c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalar ve bu kadrolar arasındaki
geçişler ilgili unvan için düzenlenecek unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.
ç) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelin; atanılacak görev için ilgili mevzuatta aranan toplam hizmet süresi ve öğrenim durumu gibi şartları
taşımaları kaydıyla, uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere yapılacak atamalarında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.
d) Avukat kadrosundan hukuk müşaviri kadrosuna yapılacak atamalarda bu Yönetmelik
hükümleri uygulanmaz.
Kurum dışından yapılacak atamalar
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara, diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki aynı unvanlı kadrolardan veya bu kadrolarla aynı düzeyde ya da daha üst düzeydeki diğer
kadrolardan, öğrenim ve hizmet süresi gibi mevzuatta aranan diğer şartları taşımak kaydıyla
genel hükümlere göre sınavsız naklen atama yapılabilir.
Engellilerin sınavları
MADDE 23 – (1) Başkanlık, başvuru şartlarını taşıyan ve atama yapılacak görevi yerine
getirebilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri
alır.
Özelleştirilen kuruluşlardan atama
MADDE 24 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkındaki Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre Başkanlığa yapılacak ilk atamalarda bu
Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.
Kazanılmış haklar
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelikte sayılan unvanlı kadrolara ilgili mevzuatı uyarınca
asaleten atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Öğrenim durumu
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla
iki veya üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, 7 nci
maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.
Yürürlük
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma
İdaresi Başkanı yürütür.
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TEBLİĞLER
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
SU POMPALARI İLE İLGİLİ ÇEVREYE DUYARLI TASARIM
GEREKLERİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2015/44)
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 23/6/2010 tarihli ve 2010/643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin
Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak su pompalarının piyasaya arz edilmesi ile ilgili
çevreye duyarlı tasarım gereklerini belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, farklı ürünlere de entegre olanlarını kapsayacak şekilde,
santrüfüj temiz su pompalarının piyasaya arzı için eko tasarım gerekliliklerini belirler.
(2) Bu Tebliğ:
a) Ek-II’nin ikinci bölümünün 11 ilâ 13’üncü maddelerinde belirtilenler hariç olmak
üzere – 10 °C den düşük ve 120 °C den yüksek temiz su uygulamaları için özel olarak tasarlanmış olan pompaları,
b) Yangın söndürme amaçlı su pompalarını,
c) Pistonlu pompaları,
ç) Kendinden emişli pompaları,
kapsamaz.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 23/6/2010 tarihli ve 2010/643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin uygulaması bakımından Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye
Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelikte yer alan tanımlara ek olarak aşağıdaki tanımlar geçerlidir:
a) Anma debisi: Normal çalışma koşullarında, imalatçı tarafından garanti edilen basma
yüksekliğindeki debi değerini,
b) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
c) Çok kademeli dalgıç su pompaları: Çok kademeli (i>1) nominal dış çapları 4”(10.16 mm)
ve 6”(15.24 mm) olan kuyularda çalışacak şekilde tasarlanan 2900 d/d nominal hızda 0 °C ila
90 °C çalışma aralığındaki rotadinamik pompaları,
ç) Düşey milli çok kademeli su pompaları: Çok kademeli (i>1) kuru rotorlu olarak düşey bir mil üzerine yerleştirilmiş dönen çarklara sahip olan 25 bar tasarım basınçlarına kadar
2900 d/d nominal hız max. 100 m3/sa debiye kadar olan pompaları,
d) Kendinden emişli pompa: Temiz suyu ilk yol almada çalışmayı başlatabilmek için
önden su almaya gerek duymayan pompayı,
e) Kuru rotorlu (Salmastralı): Mil üzerinde çark(lar)a sahip pompa gövdesi ile motor
arasında bir sızdırmazlık olduğunu belirten parçayı,
f) Pistonlu pompa: Temiz suyu kapalı bir hacimde hacimsel kuvvetler ile harekete geçiren su pompalarını,
g) Rotadinamik pompa: Temiz suyu hidrodinamik kuvvetler ile harekete geçiren su
pompalarını,
ğ) Su pompaları: Bir cihazın temiz bir suyu mekanik ya da fiziksel olarak harekete geçiren hidrolik kısmını ve aşağıdaki tasarımları;
1) Uçtan emmeli kendinden yataklı (ESOB),
2) Uçtan emmeli doğrudan bağlantılı (ESCC),
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3) Uçtan emmeli doğrudan bağlantılı eş eksenli (ESCCi),
4) Düşey milli çok kademeli (MS-V),
5) Dalgıç çok kademeli (MSS).
h) Temiz su: 0.25 kg/m3’ten fazla emici olmayan katı parçacık ve çözünmüş 50
kg/m3’ten fazla katı parçacık içermeyen, toplam gaz oranı doymuş hali aşmayan suyu,
ı) Uçtan emmeli pompa: Salmastralı, tek kademeli, santrifüj olarak tasarlanmış su pompalarını,
i) Uçtan emmeli kendinden yataklı su pompası: Uçtan emiş yapan ve kendi mili üzerinde kendi yatakları olan pompaları,
j) Uçtan emmeli doğrudan bağlantılı su pompaları: Uçtan emiş yapan ve motor mili
uzatılarak pompa mili olarak da görev yapan pompaları,
k) Uçtan emmeli doğrudan bağlantılı eş eksenli su pompaları: Su giriş ve çıkış eksenleri
aynı olan uzatılmış motor mili ile pompa mili olarak da görev yapan pompaları,
ifade eder.
(2) Ek-II den Ek-V’e kadar kullanımlar için tanımlar, Ek-I’de yer almaktadır.
Çevreye duyarlı tasarım gerekleri
MADDE 5 – (1) Rotadinamik su pompaları için minimum verim gereklilikleri ve bilgileri Ek-II de belirtilmiştir.
(2) Çevreye duyarlı tasarım gerekleri aşağıdaki zaman esaslarına göre sürdürülür:
a) Bu Tebliğin yayımlanıp yürürlüğe girmesinden itibaren su pompaları için en düşük
verimler, Ek-II’nin 1 inci maddesinde tanımlanmıştır.
b) Bu Tebliğin yayımlanıp yürürlüğe girmesinden itibaren su pompaları ile ilgili bilgilerin Ek-II’nin 2 nci maddesinde belirtilen şartlara uygun olması gerekir.
(3) Çevreye duyarlı tasarım gereklerine uygunluk, Ek-III’te belirtilen şartlara uygun
olarak ölçülür ve hesaplanır.
(4) Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin Ek I’inin
birinci bölümünde belirtilenler dışında, başka bir çevreye duyarlı tasarım parametresi yoktur.
Uygunluk değerlendirme işlemi
MADDE 6 – (1) Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen uygunluk değerlendirme işlemi, aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek IV’te açıklanan iç tasarım kontrol sistemi veya Ek V’te açıklanan yönetim sistemine göre yerine getirilir.
Piyasa gözetimi ve denetimi amaçlı doğrulama prosedürü
MADDE 7 – (1) Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak Ek-II’de yer alan gereklere uygunluğa
dair piyasa gözetim ve denetimi gerçekleştirilirken Ek-IV'te belirtilen doğrulama prosedürü
uygulanır.
Karşılaştırmalı değerlendirmeler
MADDE 8 – (1) Piyasada bulunan en yüksek performanslı su pompalarına ait örnek
karşılaştırmalı değerlendirmeler Ek-V’te yer almaktadır.
Avrupa Birliği mevzuatına uyum
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ, Su Pompaları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine İlişkin 25/6/2012 tarihli ve 2012/547/AB sayılı Komisyon Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa
Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.
Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
BAĞIMSIZ VE ÜRÜNLERE ENTEGRE SALMASTRASIZ DEVİRDAİM
POMPALARI İLE İLGİLİ ÇEVREYE DUYARLI TASARIM
GEREKLERİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2011/15)’DE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SGM-2015/46)
MADDE 1 – 23/9/2011 tarihli ve 28063 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız
ve Ürünlere Entegre Salmastrasız Devirdaim Pompaları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğin geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Salmastrasız bağımsız devirdaim pompalarının 1/2/2016 tarihinden itibaren, ürünlere entegre salmastrasız devirdaim pompalarının ise 1/2/2018 tarihinden itibaren Ek-I’in 1 inci
maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan verimlilik seviyesine uygun olması gerekir.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin Ek-I’inin 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(2) Salmastrasız bağımsız devirdaim pompalarının 1/2/2016 tarihinden itibaren, ürünlere entegre salmastrasız devirdaim pompalarının ise 1/2/2018 tarihinden itibaren Ek-II’nin 2 nci
maddesi uyarınca hesaplanan 0,23’ten daha yüksek olmayan bir Enerji Verimliliği Endeksi
(EEI)’ne sahip olması gerekir.”
MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
23/9/2011
28063
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
123-

Tarihi

Sayısı

25/12/2012
8/1/2015
29/7/2015

28508
29230
29429

—— • ——

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
TELEVİZYONLAR İLE İLGİLİ ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLERİNE
DAİR TEBLİĞ (SGM-2011/16)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SGM-2015/51)
MADDE 1 – 23/9/2011 tarihli ve 28063 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Televizyonlar ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2011/16)’in 4 üncü
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde yer alan;
a) Açık (on) modu: Televizyonun şebekeye bağlı ses ve resim ürettiği durumu,
b) Ağ: Bağlantılar topolojisi ihtiva eden bir iletişim altyapısını, fiziksel bileşenler, organizasyon prensipleri, iletişim yöntemleri ve biçimler (protokoller) içeren bir mimariyi,
c) Ağ anahtarı: Temel işlevi, çerçeveleri filtrelemek, iletmek ve her çerçeveyi varış adresine bağlı olarak dağıtmak olan ve en azından veri bağlantısı katmanında (L2) çalışan ağa
bağlı cihazı,
ç) Ağa bağlı hazır bekleme: Televizyonun ağ bağlantısı aracılığıyla uzaktan harekete
geçirilen anahtarlama sayesinde işlevini yerine getirebildiği modu,
d) Ağa bağlı televizyon: Bir ağa bağlanabilen ve bir veya daha fazla ağ kapısı olan
televizyonu,
e) Ağa ulaşılabilirlik: Uzaktan harekete geçirilebilen anahtarlamanın bir ağ kapısı tarafından tespit edilmesini takiben televizyonun işlevlerini yerine getirebilme kapasitesini,
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f) Ağ kapısı: Cihazın uzaktan harekete geçirilebilmesi amacıyla televizyona yerleştirilen
ağ bağlantısının kablolu veya kablosuz fiziksel arayüzünü,
g) Bilgi veya durum ekranı: Saatler dahil olmak üzere, bilgi veren veya cihazın durumunu gösteren sürekli işlevi,
ğ) Ev modu: İmalatçının normal ev kullanımı için tavsiye ettiği televizyon ayarını,
h) Hazır bekleme modu/modları: Cihazın şebekeye bağlı ve çalışmak için şebekeden
enerji aldığı ve sadece tekrar devreye girme işlevi veya tekrar devreye girme işlevi ve sadece
etkin durumdaki tekrar devreye girme işlevinin gösterilmesi ve/veya bilgi veya durum ekranı
işlevlerini sınırlı veya sınırsız bir süreyle sağladığı durumu,
ı) Kablosuz ağa giriş noktası: Temel işlevi birden fazla alıcıya IEEE 802.11 (Wi-Fi)
bağlantısı sağlamak olan cihazı,
i) Kapalı (off) modu: Sadece kapalı modu gösteren durum ve 24/10/2007 tarihli ve
26680 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği
(2004/108/AT)’ne uygunluğu sağlamaya yönelik işlevleri sağlayan durum dahil olmak üzere,
cihazın şebekeye bağlı olduğu ve herhangi bir işlev gerçekleştirmediği durumu,
j) Tam HD çözünürlük: En az 1920x1080 piksel fiziksel piksel sayımına sahip ekran
çözünürlüğünü,
k) Tekrar devreye girme işlevi: Uzaktan kumanda, dahili sensör, açık mod dahil ek işlevler sağlayan durum zamanlayıcısı gibi bir uzak anahtar ile açık mod dahil diğer modların
devreye girmesini sağlayan işlevi,
l) Televizyon: Televizyon setini veya televizyon monitörünü,
m) Televizyon monitörü: DVI ve SDI gibi standart dışı video sinyal yolları hariç (komponent, kompozit), SCART, HDMI ve gelecek kablosuz standartlar gibi standart video sinyal
yolları üzerinden bağlantılı harici bir kaynak aygıttan gelen ses sinyallerini isteğe bağlı olarak
kontrol eden ve yineleyen ancak yayın sinyallerini alıp işleyemeyen, televizyon yayın sinyalleri
dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan gelen video sinyalini entegre bir ekran üzerinde gösterecek şekilde tasarlanmış ürünü,
n) Televizyon seti: Bir model veya sistem tanımlaması altında piyasaya arz edilen ve
bir ekrandan ve bir veya daha çok tuner/alıcı ve dijital çok yönlü disk (DVD), sabit disk sürücüsü (HDD) veya videokaset kaydedici (VCR) gibi gerek ekranla bir arada tek bir ünite içinde
gerekse bir veya daha çok ayrı ünite şeklinde isteğe bağlı ilave işlevlerden oluşan, esas itibarıyla
ses ve görüntü sinyallerinin görüntülenmesi ve alınması için tasarlanmış ürünü,
o) Uzaktan harekete geçirilen anahtarlama: Bir ağ aracılığıyla televizyonun dışından
gelen sinyali,
ö) Yöneltici: Temel işlevi ağ trafiğinin yönlendirilmesi açısından en uygun yolu tespit
etmek olan ve ağ katmanı (L3) bilgisine dayanarak paketleri bir ağdan diğerine yönlendiren
ağ cihazını,
p) Yüksek ağ kullanılabilirliği işlevine sahip ağa bağlı televizyon (HiNA işlevine sahip
televizyon): Yöneltici, ağ kapısı, kablosuz ağa giriş noktası (terminal olmayan) veya bunların
kombinasyonuna sahip olan televizyonu,
r) Zorunlu menü: İmalatçı tarafından önceden tanımlanan ve televizyon kullanıcısının
televizyonu ilk çalıştırdığında belli bir ayarı seçmesi gereken, televizyon ayarları grubunu,
ifade eder.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 7 – (1) Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen uygunluk değerlendirme işlemi, aynı Yönetmeliğin
Ek-IV’ünde açıklanan iç tasarım kontrol sistemi veya aynı Yönetmeliğin Ek-V’inde açıklanan
yönetim sistemine göre yerine getirilir.
(2) Uygunluk değerlendirme işlemi için verilecek teknik dosya, Ek-I’in 6 ncı maddesinde belirtilmiştir.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin Ek-I, Ek-II ve Ek-III’ü ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
EV VE BÜRO TİPİ ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK CİHAZLARIN HAZIR
BEKLEME VE KAPALI MODDAKİ ELEKTRİK ENERJİSİ TÜKETİMLERİ
İLE İLGİLİ ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLERİNE
DAİR TEBLİĞ (SGM-2011/7)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR TEBLİĞ (SGM-2015/52)
MADDE 1 – 27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ev ve
Büro Tipi Elektrikli ve Elektronik Cihazların Hazır Bekleme ve Kapalı Moddaki Elektrik Enerjisi Tüketimleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2011/7)’in
adı “EV VE BÜRO TİPİ ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK CİHAZLARIN HAZIR BEKLEME, KAPALI VE AĞA BAĞLI HAZIR BEKLEME MODLARINDA ELEKTRİK ENERJİSİ
TÜKETİMLERİ İLE İLGİLİ ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLERİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2011/7)” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 23/6/2010 tarihli ve 2010/643 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına
İlişkin Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak, ev ve büro tipi elektrikli ve elektronik cihazların hazır bekleme, kapalı ve ağa bağlı hazır bekleme modlarındaki elektrik enerjisi tüketimi ile ilgili çevreye duyarlı tasarım gereklerini belirlemektir.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Ek-I’de yer alan ev ve büro tipi elektrikli ve elektronik
cihazları kapsar.
(2) Bu Tebliğ, amacına uygun şekilde çalışmak için düşük voltajlı dış güç kaynağı ile
piyasaya arz edilen ev ve büro tipi elektrikli ve elektronik cihazlara uygulanmaz.”
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin amaçları bakımından Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye
Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelikte yer alan tanımlara ek olarak;
a) Ağ: Bağlantılar topolojisi ihtiva eden bir iletişim altyapısını, fiziksel bileşenler, organizasyon prensipleri, iletişim yöntemleri ve formatlar içeren bir mimariyi,
b) Ağ anahtarı: Temel işlevi, çerçeveleri filtrelemek, iletmek ve her çerçeveyi varış adresine bağlı olarak dağıtmak olan ve en azından veri bağlantısı katmanında (L2) çalışan ağa
bağlı cihazı,
c) Ağa bağlı cihaz: Bir ağa bağlanabilen ve bir veya daha fazla ağ kapısı olan cihazı,
ç) Ağ kapısı: Cihazın uzaktan harekete geçirilebilmesi amacıyla cihaza yerleştirilen ağ
bağlantısının kablolu veya kablosuz fiziksel arayüzünü,
d) Ağa ulaşılabilirlik: Uzaktan harekete geçirilebilen tetiğin bir ağ kapısı tarafından tespit edilmesini takiben cihazın işlevlerini yerine getirebilme kapasitesini,
e) Aktif mod/modlar: Cihazın şebeke güç kaynağına bağlı olduğu ve cihazın tasarlanan
hizmetini sağlayan temel işlevlerinden en az birinin devrede olduğu durumu,
f) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
g) Bardağın önceden ısıtılması: Kahve makinesinde depolanan bardakların ısıtılması
işlevini,
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ğ) Baskı cihazı (printer): Elektronik verileri kağıt çıktılarına aktaran ve ilave işlevleri
de olduğu taktirde çok işlevli cihaz veya çok işlevli ürün olarak da pazarlanabilen cihazı,
h) Bilgisayar sunucusu: Masaüstü bilgisayarlar, notebook bilgisayarlar, masaüstü ince
alıcılar, internet protokollü (IP) telefonlar veya diğer bilgisayar sunucuları gibi alıcı cihazlar
için hizmet sağlayan ve ağa bağlı kaynakları yöneten; genel olarak veri merkezleri ve ofis/şirket
ortamlarında kullanılmak üzere piyasaya arz edilen; aslen klavye veya fare gibi doğrudan kullanıcı tarafından kullanılan girdi cihazları ile değil, ağ bağlantıları aracılığıyla ulaşılan; aşağıdaki özelliklere sahip olan ürünü;
1) Bilgisayar sunucusu işletim sistemlerini (OS) ve/veya misafir sistem arakatmanlarını
(hypervisor) desteklemek için ve kullanıcının yüklediği şirket uygulamalarına yönelik olarak
tasarlanmış olmak,
2) Hata düzeltici kodu (ECC) ve/veya geçici belleği (hem tamponlu ikili çevrim içi bellek modülleri (DIMM'ler) hem de tamponlu kart üstü (BOB) konfigürasyonlar dahil) desteklemek,
3) Bir veya daha fazla AC-DC güç kaynağı ile birlikte piyasaya arz edilmek,
4) Tüm işlemcilerinin, paylaşılan sistem hafızasına ulaşımının olması ve tek bir OS
veya misafir sistem arakatmanları (hypervisor) tarafından bağımsızca görülebilmek,
ı) Bilgi teknolojisi ekipmanı: Verinin ve telekomünikasyon iletinin giriş, gösterim, depolama, erişim, iletim, işleme, anahtarlama veya kontrol gibi temel işlevlerinden birine veya
bu işlevlerin kombinasyonuna sahip olan ve bilgi transferini yapan bir veya birden fazla terminal portları ile donatılabilen herhangi bir ekipmanı,
i) Bilgi veya durum gösterimi: Saat gibi bir ekran üzerinde cihaz ile ilgili bilgi veren
veya cihazın durumunu gösteren sürekli bir işlevi,
j) Çalışma istasyonu: Diğer bilgisayar ağırlıklı işlerin yanı sıra aslen grafikler, bilgisayar
destekli tasarım, yazılım geliştirme, finansal ve bilimsel uygulamalar için kullanılan ve aşağıdaki özelliklere sahip olan yüksek performanslı, tek kullanıcılı bilgisayarı;
1) Arızalar arasında en az 15 000 saatlik ortalama süresi (MTBF) olmak,
2) Hata düzeltici kodu (ECC) ve/veya yedeklenmiş hafızası olmak,
3) Üst uç grafikler için tamamlayıcı güç desteğine sahip olma (diğer bir ifadeyle, çevre
bileşeni arabağlantı (PCI)-E 6 ayaklı 12V ilave güç beslemesi); sisteminin, anakart üzerinde
grafik yuvası/yuvaları ve/veya PCI-X desteğine ek olarak x 4 PCI-E'den fazlasına göre düzenlenmiş olma; tek tip hafıza erişimli (UMA) grafikleri desteklememe; beş veya daha fazla PCI,
PCI-E veya PCI-X yuvasına sahip olma; iki veya daha fazla CPU için çoklu işlemci desteğini
verebilme (fiziksel olarak, tek bir çok çekirdekli CPU desteği ile sağlanmayan ayrı CPU paketlerini/soketlerini desteklemeli) özelliklerinden üçünü karşılamak,
k) Ev tipi kahve makinesi: Kahve yapmak amaçlı ticari olmayan cihazı,
l) Ev ve büro tipi elektrikli ve elektronik cihazlar (cihaz): Ev dışı veya büro dışı amaçlı
kullanım için piyasaya arz edilse dahi, tek bir işlevsel ünite olarak satışa sunulan ve son kullanıcıya yönelik olan, Ek-I’deki enerji kullanan ürün listesinde yer alan, tasarlandığı şekilde çalışması için enerji girişi şebeke güç kaynağına bağımlı/bağlı olan ve 250V veya altında bir
anma gerilimle kullanılacak şekilde tasarlanmış enerji kullanan ürünü,
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m) Filtreli ev tipi kahve makinesi: Kahve sızma yoluyla süzen ev tipi kahve makinesini,
n) Fiziksel ağ kapısı: İki veya daha fazla ağ teknolojisine sahip olabilen bir ağ kapısının
fiziksel (donanım) ortamını,
o) Geniş formatlı baskı cihazı: En az 406 mm genişliğindeki sürekli-form ortamıyla
uyumlu olacak şekilde tasarlanmış cihaz da dahil olmak üzere A2 veya daha geniş ortama baskı
yapmak amacıyla tasarlanmış baskı cihazını,
ö) Hareket edebilen çalışma istasyonu: Oyun oynama hariç, diğer bilgisayar ağırlıklı
işlerin yanı sıra aslen grafikler, bilgisayar destekli tasarım, yazılım geliştirme, finansal ve bilimsel uygulamalar için kullanılan ve özellikle taşınabilir şekilde ve bir AC güç kaynağına doğrudan bağlantılı veya bağlantısız olarak uzatılmış sürelerde çalışmak üzere tasarlanan, tümleşik
gösterim yapabilen, tümleşik pil veya diğer taşınabilir güç kaynakları ile çalışabilen, büyük
çoğunluğu bir dış güç kaynağını kullanan ve tümleşik klavyesi ve işaretleme cihazı olan ve
aşağıdaki özelliklere sahip bulunan yüksek performanslı, tek kullanıcılı bilgisayarı;
1) Arızalar arasında en az 13 000 saatlik ortalama süresi (MTBF) olmak,
2) G3 (FB Veri Genişliği ile > 128-bit), G4, G5, G6 veya G7 sınıflaması bulunan en
azından bir ayrık grafik kartına (dGfx) sahip olmak,
3) Üç veya daha fazla ilave iç depolama cihazını desteklemek,
4) En az 32 GB’lik sistem hafızasını desteklemek,
p) Hazır bekleme modu/modları: Cihazın şebeke güç kaynağına bağlı olduğu, tasarlandığı şekilde çalışması için şebekeden enerji girişine bağlı olan ve belirsiz bir süreyle devam
edebilen; tekrar devreye girme işlevi ve sadece etkinleştirilen tekrar devreye girme işlevinin
gösterilmesi ve/veya bilgi veya durum gösterme işlevini sağlayan durumu,
r) Hazırlama döngüsü: Kahve yapmak için tamamlanması gereken süreci,
s) Isıtıcı birim: Kahve makinesinin, suyu ısıtmak amacıyla elektriği ısıya çeviren parçasını,
ş) Kablosuz ağa giriş noktası: Temel işlevi birden fazla alıcıya IEEE 802.11 (Wi-Fi)
bağlantısı sağlamak olan cihazı,
t) Kabuk temizleme: Kahve makinesinin iç bölümünde kalabilecek kabukları tamamen
ya da kısmen temizleme işlemini,
u) Kapalı (off) modu: Cihazın şebeke güç kaynağına bağlı olduğu ve herhangi bir işlev
gerçekleştirmediği durum ile sadece kapalı mod durumunun gösterildiği durumları ve sadece
24/10/2007 tarihli ve 26680 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektromanyetik Uyumluluk
Yönetmeliği (2004/108/AT)’ne göre elektromanyetik uyumluluk sağlamaya yönelik işlevleri
temin eden durumları,
ü) Kendini temizleme: Kahve makinesinin iç bölümünü temizlemek üzere gerçekleştirdiği basit bir durulamadan veya belirli katkı maddeleri kullanarak yıkamaktan oluşan işlemi,
v) Mantıksal ağ kapısı: Fiziksel bir ağ kapısı üzerinden işleyen ağ teknolojisini,
y) Masaüstü ince alıcı: Temel görevlerini yerine getirirken bilgisayar sunucusu, uzak
çalışma istasyonu gibi uzak bilgisayar kaynaklarına bağlantıya dayanan, döngüsel depolama
ortamı integrali bulunmayan, ana birimi taşınmak üzere değil, masa gibi kalıcı bir konumda
kullanılmak üzere tasarlanan ve dış veya ürünün içinde olan bir iç görüntüleme birimine bilgi
çıkışı yapabilen bilgisayarı,
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z) Merkez: Birden fazla kapısı bulunan ve Yerel Ağ Bağlantısının parçalarını birbirine
bağlamak için kullanılan cihazı,
aa) Modem: Temel işlevi dijital olarak kiplenmiş analog sinyalleri kablolu bir ağ üzerinden iletmek ve almak olan cihazı,
bb) Tekrar devreye girme işlevi: Uzaktan kumanda, dahili sensör ve zamanlayıcı dahil
olmak üzere, bir uzak anahtar ile aktif mod dahil olmak üzere diğer modların, ana işlevler dahil
ek işlevler sağlayan bir duruma geçmesini kolaylaştıran işlevi,
cc) Ufak çaplı sunucu: Genel olarak masaüstü formunda masaüstü bilgisayar bileşenlerini kullanan, fakat aslen diğer bilgisayarlar için depolama ana sistemi olarak kullanılmak ve
ağ altyapısı hizmetleri ve veri/medya ana sistemi olmak gibi işlevleri yerine getirmek üzere
tasarlanan ve aşağıdaki özelliklere sahip olan bilgisayar çeşidini;
1) Veri işlemenin, depolamanın, ağ arayüzünün tek bir kutuda yer aldığı kaide, kule
formunda veya masaüstü bilgisayarlara benzer diğer formlarda olmak,
2) Günde 24 saat ve haftada 7 gün işlevsel olmak üzere tasarlanmış olmak,
3) Ağa bağlanmış alıcı birimler aracılığıyla aynı anda birden fazla kullanıcıya hizmet
edecek şekilde çalışmak üzere tasarlanmış olmak,
4) Bir işletim sistemi ile birlikte piyasaya arz edildiğinde, işletim sisteminin merkez
sunucu veya alt uç uygulamaları için tasarlanmış olmak,
5) G1 dışındaki herhangi bir sınıflamaya uyan ayrık bir grafik kartı (dGfx) ile piyasaya
arzedilmemek,
çç) Uzaktan harekete geçirilen anahtarlama: Bir ağ aracılığıyla cihazın dışından gelen
sinyali,
dd) Uzaktan hazır bulunma sistemi: Yüksek çözünürlükte görüntülü konferansa ve ortak
çalışmaya özel olan ve bir kullanıcı arayüzü, yüksek çözünürlüklü kamerası, gösterim ve ses
sistemi ile görüntü ve ses kodlamak ve kodu çözmek için işleme kapasitesi bulunan sistemi,
ee) Yöneltici: Temel işlevi ağ trafiğinin yönlendirilmesi açısından en uygun yolu tespit
etmek olan ve ağ katmanı (L3) bilgisine dayanarak paketleri bir ağdan diğerine yönlendiren
ağ cihazını,
ff) Yüksek ağ kullanılabilirliği bulunan ağa bağlı cihaz (HiNA cihaz): Temel işlev(ler)
olarak sadece yöneltici, ağ değişimi, kablosuz ağa giriş noktası, merkez, modem, VoIP telefon,
görüntülü telefon işlevlerinden bir veya daha fazlasına sahip olan cihazı,
gg) Yüksek ağ kullanılabilirliği işlevine sahip ağa bağlı cihaz (HiNA işlevine sahip cihaz): Yöneltici, ağ anahtarı, kablosuz ağa giriş noktası veya bunların kombinasyonuna sahip
olan, fakat HiNA cihazı olmayan cihazı,
ifade eder.”
MADDE 5 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 5 – (1) Hazır bekleme, kapalı ve ağa bağlı hazır bekleme modlarındaki elektrik enerjisi tüketimi ile ilgili çevreye duyarlı tasarım gerekleri Ek-II’de belirtilmiştir.”
MADDE 6 – Aynı Tebliğin Ek-II ve Ek-III’ü ekteki şekilde değiştirilmiş ve aynı Tebliğe
Ek-IV eklenmiştir.
MADDE 7 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞKOLU TESPİT KARARI
: 2015/114
: Belbim Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.
Atatürk Hava Limanı Karşısı İDMT A 3 Blok Kat:2-3
Yeşilköy Bakırköy/İSTANBUL
SGK Sicil No : 1134157.034
Tespiti İsteyen : İşveren
İnceleme
: Belbim Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; işyerinde yapılan işlerin “elektronik ortamda para toplama faaliyeti”
olması nedeniyle, yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 09 sıra numaralı “Banka, finans ve
sigorta” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.
Karar: Belbim Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. işyerinde yürütülen işlerin
niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 09 sıra numaralı “Banka, finans ve sigorta” 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

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞKOLU TESPİT KARARI
: 2015/116
: Prefabrik Yapı İnş. San. ve Tic. A.Ş.
Güzelyalı Mah. İstasyon Cad. Egemen Sok. No:11/3
Pendik/İSTANBUL (Merkez)
SGK Sicil No : 1131712.034
Tespiti İsteyen : Birleşik Metal-İş Sendikası
İnceleme
: Prefabrik Yapı İnş. San. ve Tic. A.Ş.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; 2. Organize Sanayi Bölgesi PK 19 Hendek/SAKARYA adresindeki (1082006.054)
SGK sicil no’lu üretim tesisi işyerinde, Güzelyalı Mah. Yan Yol Cad. No:49 Pendik/İSTANBUL
adresindeki (0592186.034) SGK sicil no’lu üretim tesisi işyerinde ve Cumhuriyet Mah. Plevne
Cad. No:1/A adresindeki (1035662.041) SGK sicil no’lu fabrika işyerinde metal yapı ve yapı
parçaları üretimi işinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 12 sıra
numaralı “Metal” işkolunda,
Aynı işverene bağlı Güzelyalı Mah. İstasyon Cad. Egemen Sok. No:11/3 Pendik/İSTANBUL
adresindeki (1131712.034) SGK sicil no’lu idari ve teknik büro işyerinde ve Filistin Cad.
No:26/4 G.O.P. Çankaya/ANKARA adresindeki (1169978.006) SGK sicil no’lu tanıtım ve
satış ofisi işyerinde kombine büro yönetimi hizmet faaliyetlerinin yapıldığı bu nedenle yapılan
işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkolunda, yer aldıkları tespit edilmiştir.
Karar: Yapılan bu tespitlerin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar
ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.
Karar No
İşyeri

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞKOLU TESPİT KARARI
: 2015/117
: Lignadecor Üretim ve Pazarlama A.Ş.
Y. Dudullu OSB Nato Yolu Cad. No:11 Ümraniye/İSTANBUL
SGK Sicil No : 1080410.034
Tespiti İsteyen : İşveren
Karar No
İşyeri
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İnceleme
: Lignadecor Üretim ve Pazarlama A.Ş.’de Bakanlığımızca yapılan
incelemede; Y. Dudullu OSB Nato Yolu Cad. No:11 Ümraniye/İSTANBUL adresindeki işyerinde petrol ürünlerinden mamül PVC hammaddesi kullanılarak kenar bandı üretimi ve hazır
gelen üretilmiş kağıda formalhedit reçinesi ve saf melamin reçine emdirilerek emprenye kağıt
üretimi işlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 04 sıra numaralı
“Petrol, kimya, lastik, plastik ve ilaç” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.
Karar: Lignadecor Üretim ve Pazarlama A.Ş.’nin; yürüttüğü işlerin niteliği itibariyle
İşkolları Yönetmeliğinin 04 sıra numaralı “Petrol, kimya, lastik, plastik ve ilaç” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu
İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
PROJE VE KONTROLLUK İŞLERİNDE UYGULANACAK
FİYAT ARTIŞ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 17/10/2015 tarihli ve 29505 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Proje ve
Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğin 2 nci maddesinin
birinci fıkrasında geçen “1,016” ibaresi, “1,115” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
17/10/2015

29505

—— • ——
Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2015/30)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 16/7/2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta
Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/30)’in 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2015/49)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 18/11/2015 tarihli ve 29536 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta
Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/49)’in 27 nci maddesinin ikinci
fıkrasında yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:
OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİN İHRACINA İLİŞKİN
TEBLİĞ (İHRACAT: 2014/1)’DE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(İHRACAT: 2016/1)
MADDE 1 – 24/1/2014 tarihli ve 28892 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2014/1)’in 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 3 – (1) Aşağıdaki tabloda belirtilen maddeler ve bu maddelerden herhangi
birini içeren ek-3/A'da GTİP ve tanımları belirtilen mallar ile söz konusu tabloda belirtilen
mallardan herhangi biri ile çalışan ek-3/B'de GTP ve isimleri belirtilen malların ihracatı yasaktır.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin ek-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Aynı Tebliğin ek-2’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Bu Tebliğ 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
24/1/2014

28892
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Ekonomi Bakanlığından:
TEK TARAFLI KONTROL SİSTEMİ KAPSAMINDA KOTAYA TABİ
TEKSTİL ÜRÜNLERİNE AİT KOTALARIN DAĞITIMI VE
YÖNETİMİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(2016/1)
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) 26/12/1997 tarihli ve 23212 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İkili
Anlaşmalar, Protokoller veya Diğer Düzenlemeler Kapsamı Dışında, Belirli Ülkeler Menşeli
Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Yönetmelik uyarınca,
Ek-1’de yer alan ülkeler menşeli tekstil ürünleri için tespit edilen 2016 yılına ait kotaların dağıtımı, Ek-1’de gösterilen azami miktarları aşmayan ithalatçı talepleri dikkate alınarak başvuru
sırasına göre yapılır.
Başvuru usul ve esasları
MADDE 2 – (1) 1 inci madde kapsamında belirlenen kotaların dağıtımından yararlanmak isteyen ithalatçılar, Ek-2’de yer alan başvuru formunu eksiksiz doldurarak 1/1/2016 tarihinden itibaren Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı başvurusunda
bulunurlar. Başvuruların değerlendirilmesinde genel evrak kayıt tarihi ve kayıt numarası esas
alınır.
(2) Başvuruya, beyan sahibine ait imza sirkülerinin örneği ve Ek-3’de yer alan taahhütname eklenir.
Kota miktarlarının dağıtılması
MADDE 3 – (1) Kullanılabilir kota miktarlarının mevcut olması halinde, bu Tebliğ
kapsamında kotadan yararlanan ve adına ithal lisansı düzenlenen ithalatçılara, söz konusu ithal
lisansında belirtilen miktarın en az %50’sinin ithalini gerçekleştirmiş olmaları şartıyla, aynı
ülke ve aynı kategori için Ek-1’de gösterilen azami miktarları aşmamak üzere yeniden kota
tahsisi yapılır.
İthal lisanslarının kullanımına ait bilgiler
MADDE 4 – (1) İthal lisanslarının geçerlilik süresi, düzenlendiği tarihten itibaren altı
aydır. Ancak, bu süre 31/12/2016 tarihini geçemez. Bununla birlikte, ithalatçıların ithal lisansında belirtilen miktarın en az %60’ının ithalini gerçekleştirmiş olmaları şartıyla 31/3/2017 tarihini geçmemek üzere üç aya kadar süre uzatımı verilebilir.
Yaptırım
MADDE 5 – (1) İthalatçılar, ithal lisansında belirtilen miktarı tek sevkiyatta ithal etmeleri durumunda gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihi müteakip, birden fazla sevkiyatta
ithal etmeleri durumunda ise her sevkiyatın gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihi müteakip
en geç on beş iş günü içinde, ithal lisansı üzerinde belirtilen bilgiler bazında gerçekleşen ithalata
ilişkin istatistiki bilgileri Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) iletir.
(2) İthal lisansları, mücbir sebepler hariç, geçerlilik süresinin bitim tarihinden itibaren
en geç on beş iş günü içinde Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) iade edilir.
(3) İthalatçıların ikinci fıkrada yer alan hükmü yerine getirmediklerinin tespiti halinde,
mücbir sebepler hariç, müteakip ithal lisansı talepleri, söz konusu ithal lisansı iade edilene
kadar değerlendirmeye alınmaz.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 6 – (1) 31/12/2014 tarihli ve 29222 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tek
Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Dağıtımı ve
Yönetimine İlişkin Tebliğ (2015/1) yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNCE
TARIMSAL ÜRETİME DAİR DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME
KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN UYGULAMA
ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2015/8)’NDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2015/48)
MADDE 1 – 14/3/2015 tarihli ve 29295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan T.C. Ziraat
Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım
ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2015/8)’ne
32 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
“Sera modernizasyonu
MADDE 32/A – (1) Ayrı ayrı veya tek ünite olarak toplam 500 metrekare ve üzeri örtüaltı alanında bitkisel üretim yapan üreticiler, örtüaltı kayıt sistemine kayıt olmaları durumunda
düşük faizli yatırım ve işletme kredisinden yararlandırılır.
(2) Mevcut sera işletmelerinin teknik altyapısının iyileştirilmesi amacı ile ayrı ayrı veya
tek ünite olarak toplam 500 metrekare ve üzeri alanda Örtüaltı Kayıt Sistemi Yönetmeliğine
uygun olarak örtüaltı yetiştiriciliği yaptığı Bakanlıkça tespit edilen ve Örtüaltı Kayıt Sisteminde
(ÖKS) kayıt altına alınmış olan işletmeler tarafından hazırlanan ve Bakanlık il/ilçe müdürlüklerince onaylanan projeleri çerçevesindeki yatırım ve işletme kredisi talepleri Karar kapsamında
değerlendirilir.
(3) Seracılık modernizasyonu kapsamında kullandırılacak yatırım ve işletme kredileri;
a) Yapı iskeleti, temel ve kurulum tekniğinin asgari şartları taşımadığı Bakanlık il/ilçe
müdürlüğünce tespit edilen sera ünitelerinin asgari şartları sağlayabilecek nitelikte tamamen
ya da kısmen yenilenmesi ile aynı veya farklı parsellerde birden fazla parçalı halde bulunan
sera ünitelerinin tek çatı altında yeniden inşası,
b) Yapı iskeleti, temel ve kurulum tekniğinin asgari şartları taşıdığı Bakanlık il/ilçe müdürlüğünce tespit edilen mevcut sera işletmesi içerisinde, yetiştirilen ürünün kalite ve verimini
artırıcı etkisi bulunan sabit ve/veya montajlı; ısıtma, soğutma, nemlendirme, sisleme, havalandırma, gölgeleme, sulama, yapay aydınlatma, gübreleme, tarımsal mücadele, hasat ve taşıma,
topraksız bitki yetiştirme, karbondioksit gübrelemesi, bitkisel üretim atıklarının bertarafı ve
geri dönüşüm sistemleri, bilgisayarlı programlanabilir lojik kontrol sistemleri veya mikro-denetleyici destekli otomasyon sistemleri ve bu sistemlere ait yazılımlar ile sınıflandırma,
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paketleme sistemleri ve bunların yapılarından halihazırda işletmede bulunmayanları, ekonomik
ömrünü tamamlayanlar ile daha verimli ve teknolojik olarak yeni başka bir sistemle ikame edileceklerin finansmanını,
kapsar.
(4) Proje uygulamalarının kontrolü ve izlenmesi; il/ilçe müdürlükleri, Banka ve TKK
tarafından koordineli olarak yapılır. Bu kapsamda;
a) Yatırımcılar, projenin %50’si tamamlandığında il/ilçe müdürlüğüne bilgi vermekle
yükümlüdür. Projenin %100’ünün tamamlanması ile nihai kontrol il/ilçe müdürlüğünce yerinde
yapılır.
b) Proje uygulamalarının bu Tebliğ hükümlerine uygun olarak yürütülmediğinin tespiti
halinde, bu durum tutanağa bağlanarak tutanak tarihinden itibaren on gün içerisinde proje sahiplerine uygulamaların bu Tebliğ hükümlerine uygun olarak yürütülmesi konusunda il/ilçe
müdürlüğü tarafından bir ihtar yazısı yazılır ve konu hakkında Banka ve TKK bir hafta içerisinde bilgilendirilir.
c) Yazının karşı tarafa tebliğ tarihini izleyen bir ay içerisinde projenin bu Tebliğ hükümlerine uygun olarak yürütülmediğinin tespit edilmesi halinde il müdürlüğü Karar kapsamındaki faiz desteğinin iptal edilmesi işleminin başlatılması için Banka ve TKK bilgilendirilir.
(5) Sera modernizasyonu kredi başvurusu 31/12/2015 tarihi mesai bitiminde sona erer.”
MADDE 2 – Bu Tebliğ 16/12/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

—— • ——
Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'ndan:
2016 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ
MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
Konu
MADDE 1 – (1) 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 46 ncı maddesi ile 2/1/1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir
Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanan ve 2016 yılında
meslek mensuplarınca uygulanacak olan asgari ücret tarifesi ekte yer almaktadır.
Yürürlük
MADDE 2 – (1) Bu Tarife 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer.
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Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SERİ NO: 76)
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Konsolosluk harçları ile Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yaptıkları her türlü işlemlere ait harçların döviz cinsinden
hesaplanmasına esas olacak ABD doları cinsinden döviz kuru ve bu işlemlerle ilgili tarifelere
ayrı ayrı veya birlikte uygulanacak emsallerin tespit ve ilan edilmesidir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 492 sayılı Harçlar Kanununun 79 uncu ve mükerrer 138 inci
maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru ve emsaller
MADDE 3 – (1) 492 sayılı Kanuna bağlı tarifelerdeki maktu harçlar ile maktu ve nispi
harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler, anılan Kanunun mükerrer 138 inci
madde hükmü gereğince, 1/1/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiştir.
(2) Bu çerçevede, Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yapacağı işlemlerden alınacak harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru 1
ABD Doları = 2,93 TL olarak; bu işlemlere uygulanacak emsal sayılar ise aşağıdaki tabloda
gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.

Yürürlük
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT
DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA
TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 24/4/2013 tarihli ve 28627 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Akaryakıt
Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul
ve Esaslar Hakkında Tebliğin Ek-1 ve Ek-2’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

1234-

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
24/4/2013
28627
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
29/6/2013
28692
5/6/2014
29021
28/12/2014
29219
18/3/2015
29299
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T.C.
Resmî Gazete
Ġlânlarla ilgili müracaatlar BaĢbakanlık Basımevi Döner Sermaye
ĠĢletmesi Müdürlüğüne yapılır.
31 Aralık 2015
PERġEMBE

Sayı : 29579

İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Hatay 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No
: 2014/2314
Karar No
: 2015/1699
Sanık
: 1 - MUAD ABBUD - BeĢar ve Ġğtidel oğlu, 1996 Suriye D.lu. Suriye
Hama nüfusuna kayıtlı olup, Suriye Ülkesinde ikamet eder. 2 - LUAY
IMED SĠBEĞ-Ġmet ve Emmi oğlu, 1993 Suriye D.lu. Suriye Hama
nüfusuna kayıtlı olup, Suriye Ülkesinde ikamet eder.
Suç
: Kaçakçılık
Suç Yeri
: Hatay/Merkez
Suç Tarihi
: 20/10/2014
Karar Tarihi
: 03/11/2015
Kanun Maddesi : 5607 S.Y.3/11, 5237 S.Y.'nın 62,52/2, 51/1, 51/3, 51/7, 53/1, 54
Verilen Ceza
: Erteli 1 Yıl 8 Ay hapis ve 820 TL adli para TCK 53 Hak yoksunluğu,
kaçak akaryakıtın müsaderesine,
Yukarıda özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince
Resmi Gazete’de ilanına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağı, tebliğ
tarihinden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer Asliye Ceza
Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koĢulu ile zabıt katibine beyanda
bulunmak suretiyle Yargıtay nezdinde temyiz edilebileceği, yasal bir baĢvuru olmadığı takdirde
kararın kesinleĢeceği hususları ilanen tebliğ olunur.
11155

—— • ——



Alanya 2. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No
: 2010/40
Mahkememizin 2010/40 Esas, 2015/247 sayılı kararı ile sanık MAHMUT KARASU
hakkında Banka veya Kredi Kartının Kötüye Kullanılması suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis ve
100 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiĢ olup, gıyabında verilen karar ve
temyiz dilekçesi sanık Mahmut Karasu'a tebliğ edilememiĢtir.
Gıyabi hükmün ve temyiz dilekçesinin 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 - 29 maddeleri
gereğince RESMĠ GAZETE’DE yayınlanmak suretiyle sanık MAHMUT KARASU'a tebliğine ve
kararın Resmi Gazete’de yayınına müteakip 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağı hususu ilan
olunur.
11156
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
4 ADET HĠDROSTATĠK BASINÇ BORU KAPAKLARI SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, T.C. Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı DSĠ Makina Ġmalat ve Donatım Dairesi
BaĢkanlığı ihtiyacı ―4 Adet Hidrostatik Basınç Boru Kapakları‖, 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, 13/01/2016 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 - Teklif edilen ürünlerin marka, model ve menĢei teklif mektuplarına belirtilecektir.
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.

11828/1-1
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MUHTELĠF CĠNS VE MĠKTAR DONANIM MALZEMESĠ SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, T.C. Abdullah Gül Üniversitesi Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı ihtiyacı
Muhtelif Cins ve Miktar Donanım Malzemesi teknik Ģartnamelerine, uygun olarak, Ofis’imiz tip
ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan
satın alınacaktır.
ĠHALE
ġARTNAME BEDELĠ
Tüm Kısımlara veya Birden Fazla Kısma Katılımlar Ġçin
130,00.- TL
a) Masaüstü Bilgisayar
1. KISIM
100,00.- TL
b) Dizüstü Bilgisayar - Tip 1
a) Tablet
b) Dizüstü Bilgisayar - Tip 2
2. KISIM
100,00.- TL
c) Dizüstü Bilgisayar - Tip 3
d) Dizüstü Bilgisayar - Tip 4
1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.
a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
BaĢkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, Ģartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları
zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dıĢ
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik Ģartnameleri, ile Ofis Ticari ġartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen kabul
edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale
ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 07.01.2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dıĢ zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara, ihtiyaç sahibi kuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamelerine,
uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç
zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif
sahiplerine iade edilecektir.
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilebileceği gibi, her kısım için ayrı
olmak üzere kısmi teklif de verilebilecektir.
7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.
8 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
11829/1-1
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ÖZEL AMAÇLI (PĠDELĠK-SOMUNLUK) UN ALIMI YAPILACAKTIR
Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
1 - Fabrikamız, konusu Ģartnamede belirtilen 10.000 Çuval Özel Amaçlı (PidelikSomunluk) un alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.
2 - Ġhale 12.01.2016 Salı günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı
salonunda yapılacaktır.
3 - Ġhale ile ilgili Ģartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama
Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
4 - Nihai teklifler en geç 12.01.2016 Salı günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Muhasebe,
Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiĢ olması gerekmektedir.
5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
6 - Bu Ġhale 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nun Ġstisna Alımı Kapsamındadır.
7 - 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir Ģekilde ihaleye
katılamazlar.
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
11841/1-1
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50.000 ADET B70 BETON TRAVERS SATIN ALINACAKTIR
TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:
Ġhale Kayıt No
: 2015/181161
Ġdarenin:
a) Adresi
: TCDD ĠĢletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah.
GAR/AFYONKARAHĠSAR
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21 - 0 272 214 19 43
c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr (7ihalekom@tcdd.gov.tr)
1 - Ġhale konusu iĢin adı ve miktarı:
Kadınhan-Horozluhan arası 72 km yol yenilenmesinde kullanılmak üzere 50.000 adet B70
beton travers (Teknik Ģartnameye göre - Kadınhan Ġstasyonunda 25.000 adet 2 parti halinde
olmak üzere toplam 50.000 adet) satın alınacaktır.
2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiĢtir.
3 - Tekliflerin TCDD ĠĢletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu
BaĢkanlığı - Afyonkarahisar adresine ihale gün ve saati olan 12/01/2016 günü saat 15:30'a kadar
verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır.
4 - Ġhale dokümanı TCDD ĠĢletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Ġhale
Komisyonu Bürosu - Afyonkarahisar adresinde görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale
dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD ĠĢletmesi 7. Bölge Mali ĠĢler Müdürlüğü
Afyonkarahisar veznesinden KDV dahil 200,00 TL bedelle temin edilebilir.
5 - Teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir.
6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.
11840/1-1
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4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE
KANUNU UYARINCA TASFĠYELĠK HALE GELEN EġYA SATILACAKTIR
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:
1 - SatıĢa esas bedeli en az 187,62 TL. ile en çok 218.532,40 TL. arasında değiĢen;
14/01/2016 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 19,00 TL, en çok
21.854,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satıĢa esas bedeli ve
güvence tutarı ayrı ayrı Ģartname eki listede gösterilen KumaĢ, Ayakkabı, Hafıza kartı, Tekstil,
Doğal taĢ, Bebek arabası, Saç boyası, Oto aksam ve parçası, Bebek arabası, Etil asetat, Güvenlik
kamerası, Oyuncak, PostiĢ, Tilki postu, Tesbih, Mensucat, Cep Telefonu, ġarj aleti, Batarya,
Kozmetik, Halı, Kilim, ġal, EĢarp, Kol Saati, Laptop, Tablet, Oyun konsolu, Fotoğraf makinası ve
lensi cinsi 105 grup muhtelif eĢya; açık artırma ve pazarlık usulünce, YeĢilköy Mah. Yeni
Havaalanı Cad. No:1 Bakırköy/ĠSTANBUL adresindeki ihale salonunda 15/01/2016 tarihinde
saat 09:00'da satıĢa sunulacaktır. SatıĢa sunulan eĢya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı
bilgiye www.gtb.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (212) (465 80 14)
numaralı telefondan ulaĢılabilir.
2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kiĢilerin T.C. uyruklu ise kimlik
numarası yabancı uyruklu ise pasaport numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kiĢilerin vergi kimlik
numarası ve iĢyeri merkezi beyanı veya adres 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 kartı,
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 (KDV dahil) 10,00 TL.
bedel karĢılığı Bakırköy Tasfiye ĠĢletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.
Ġlan olunur.
11874/1-1

—— • ——

DÜZELTME ĠLANI
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:
30.12.2015 tarihli ve 29578 sayılı Resmi Gazete'nin 130. Sayfasında yayımlanan Erenköy
Tasfiye ĠĢletme Müdürlüğüne ait Tasfiyelik EĢya SatıĢ Ġlanında, SatıĢ Tarihi 14.01.2016 olması
gerekirken 14.01.2015 olarak yayımlanmıĢtır.
Düzeltilerek ilgililere duyurulur.
11758/1-1

—— • ——

VOLAN DĠġLĠSĠ SATIN ALINACAKTIR
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:
Ġhale Kayıt Numarası
: 2015/182327
1 - Ġdarenin
a) Adresi
: Ahmet Kanatlı Cad. 26490 / ESKĠġEHĠR
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72
2 - Ġhale Konusu ĠĢin Niteliği,
Türü ve Miktarı
: 20 adet Volan DiĢlisi, katalog numarasına göre satın
alınacaktır.
3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı Yer
: TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu
b) Tarihi ve Saati
: 14.01.2016 - Saat 14:00
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiĢtir.
5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına
14.01.2016 günü Saat 14:00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır.
6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında
görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı
adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.
7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara
tabi değildir.
11753/1-1
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ÇOK SIRALI DEDEKTÖRLÜ BĠLGĠSAYARLI TOMOGRAFĠ CĠHAZI
SATIN ALINACAKTIR
Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:
Çok Sıralı Dedektörlü Bilgisayarlı Tomografi Cihazı alımı iĢi, 4734 sayılı Kamu Ġhale
Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan
1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesi (a) bendi uyarınca,
Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.
Ġhale kayıt numarası
: 2015/182903
1 - Ġdarenin
a) Adresi
: Uludağ Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri
Birimi Ġzmir Yolu 21. Km. Görükle Kampusü
Nilüfer/BURSA
b) Telefon ve faks numarası
: 0 224 2940258 - 0 224 2940255
c) Elektronik posta adresi (varsa) : metinozturk@uludag.edu.tr
2 - Ġhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 1 Adet Çok Sıralı Dedektörlü Bilgisayarlı Tomografi
Cihazı
b) Teslim yeri
: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi radyoloji ABD
Acil Servis - Nilüfer/BURSA
c) Teslim tarihi
: SözleĢmenin imzalanmasına müteakip; malzemenin
tamamı 90 (doksan) takvim günü içinde Tek parti
olarak teslim edilecektir.
3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı Yer
: Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Mediko Sosyal
Binası Satınalma Komisyon Toplantı Odası Görükle
Kampüsü Nilüfer/Bursa
b) Tarihi ve Saati
: 07.01.2016 - 10.00
4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1 - Ġhaleye 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, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale 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, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda
alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Teklif vermeye 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) ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen ve Ġdari ġartname ekinde yer alan standart
forma uygun teklif mektubu,
ç) Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin Ġdari ġartnamede ekinde yer alan
standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki
teminatların U. Üniversitesi Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Muhasebe Birimine yatırıldığını
gösteren makbuzlar,
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d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya iliĢkin
noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
e) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, Ġdari ġartname ekinde yer alan standart forma
uygun iĢ ortaklığı beyannamesi,
g) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge
h) Ġstekliler, TC. Ġlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TĠTUBB) kayıtlı olması ve
alımı yapılacak tıbbi cihazların TĠTUBB' da Sağlık Bakanlığına kayıtlı olduğuna dair belgeyi
ihale dosyası ile birlikte vereceklerdir.
4.2. Ġhaleye iĢ ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;
4.2.1. ĠĢ ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer
alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. ĠĢ ortaklığının tüzel kiĢi ortağı tarafından iĢ
deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin yarısından fazla hissesine sahip
ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır
4.3. SatıĢ sonrası servis bakım ve onarıma iliĢkin belgeler
Ġstekliler ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamıĢ Sanayi Bakanlığından
alınan söz konusu ihale ile ilgili ürünlere ait SatıĢ Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi veya TSE
Hizmet Yeterlilik Belgesini teklifi ile birlikte sunacaktır. Firma/ bayi kodu belgesi sunacaktır.
4.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik Ģartnameye
cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen Ģartlarla uygunluğunu teyit etmek
amacıyla, ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı kataloglar, teknik Ģartnamenin tüm maddelerine
teknik Ģartnameye uygunluk belgesi adı altında teknik Ģartnameye cevaplar. (Bu cevaplar
firmanın data prospektüsleri ile doğrulanacak) (teklif edilen malın markası ve modeli ile menĢei
ülkesi ayrıntılı olarak yazılacaktır.)
4.5. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler
Ġsteklinin kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunar. Bu belgeler Ģunlardır:
a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili
temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki
belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
5 - Ġhale, ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyat dıĢı unsurlar dikkate alınmak suretiyle
belirlenecektir.
6 - Ġhale idari Ģartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan; yerli ve yabancı isteklilere açıktır.
7 - Ġhale dokümanı Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma Projeleri
Biriminde ücretsiz olarak görülebilir ancak ihaleye teklif verecek olan isteklilerin T.C. Halk
Bankası Uludağ Üniversitesi Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı TR26 0001 2001 3290 0006
0000 02 no.lu hesaba 50,00-TL bedeli yatırarak, ibraz edilen makbuz karĢılığı aynı adresten
idarece onaylı ihale dokümanını temin edebilirler. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale
dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Ġstekliler tekliflerini, ihale tarihi olan 07/01/2016 tarihi saat 10.00’a kadar Uludağ
Üniversitesi Rektörlüğü Mediko Sosyal Binası Satınalma Komisyon Toplantı Odasına
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - Ġstekliler tekliflerini, mal-kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden
vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kaleminin miktarı ile bu
kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim
fiyat sözleĢme imzalanacaktır. Bu ihalede iĢin tamamı için teklif verilecektir.
10 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda teklif edilen para birimi cinsinden geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü
olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı kanun hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003
tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.
11876/1-1
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YAPIM KARġILIĞI UZUN SÜRELĠ KĠRALAMA ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR
İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğünden:
Mülkiyeti Elhaç Ġbrahimağa Vakfına ait olan, Ġstanbul Ġli, Üsküdar Ġlçesi, Selamiali
Mahallesi, KalemtraĢçı ve KuĢakçı Sokağına cephesi bulunan, tapunun (67/1) Pafta, (2628) Ada,
(1) ,(2), (5), (6), (7), (8), (9) ve (10) Parsellerinde kayıtlı toplam 1205,94 m2 sahalı arsa vasıflı
taĢınmazların tevhidi ile oluĢacak yeni parsel üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar
Meclisinin 09/11/2015 tarih ve 604/466 sayılı Kararında belirtilen Ģartlar çerçevesinde 25
(YirmibeĢ) yıl süreyle 4 (Dört) Bloktan oluĢacak Yurt fonksiyonlu Binaların ĠnĢaatı yapılmak
üzere yapım karĢılığı kira ve iĢletme ihalesine çıkartılmıĢtır.
ĠLĠ
: Ġstanbul
ĠLÇESĠ
: Üsküdar
MAHALLE
: Selamiali
SOKAK/CADDE
: KalemtraĢçı ve KuĢakçı Sokaklarına cepheli
PAFTA
: 67/1
ADA
: 2628
PARSEL
: (1) ,(2), (5), (6), (7), (8), (9) ve (10)
YÜZÖLÇÜMÜ
: Toplam: 1205,94 m2
CĠNSĠ
: Arsa
VAKFI
: Elhaç Ġbrahimağa Vakfı
MUHAMMEN BEDEL
: 2.457.750,00-TL
(Ġkimilyondörtyüzelliyedibinyediyüzellitürklirası) (ĠnĢaat
yapımına iliĢkin iĢin muhammen bedeli)
GEÇĠCĠ TEMĠNAT
: 73.732,50-TL
(YetmiĢüçbinyediyüzotuzikitürklirasıellikuruĢ) (Bu bedel
muhammen bedelin %3’üdür.)
ĠHALE TARĠH VE SAATĠ : 12/01/2016 - 14:00
I - Mülkiyeti Elhaç Ġbrahimağa Vakfına ait olan, Ġstanbul Ġli, Üsküdar Ġlçesi, Selamiali
Mahallesi, KalemtraĢçı ve KuĢakçı Sokağına cephesi bulunan, tapunun (67/1) Pafta, (2628) Ada,
(1) ,(2), (5), (6), (7), (8), (9) ve (10) Parsellerinde kayıtlı toplam 1205,94 m2 sahalı arsa vasıflı
taĢınmazların tevhidi ile oluĢacak yeni parsel üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar
Meclisinin 09/11/2015 tarih ve 604/466 sayılı Kararında belirtilen Ģartlar çerçevesinde 25 (YirmibeĢ)
yıl süreyle 4 (Dört) Bloktan oluĢacak Yurt fonksiyonlu Binaların ĠnĢaatı yapılmak üzere, Yapım
KarĢılığı kira ve iĢletme ihalesi iĢinde;
1 - ĠĢin süresinin ve kira ödemelerinin sözleĢme tarihinden itibaren baĢlatılmak üzere;
a) ĠĢin süresinin, inĢaat öncesi iĢ ve iĢlemlerle inĢaat süresi de dahil olmak üzere toplam
25 yıl olması,
b) Kira bedellerinin; Ġlk 3 yılın aylık kirasının 7.500,00 TL,
4. yılın aylık kirasının 25.000,00 TL olması,
5. yıldan, iĢin (25. Yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın
aylık kira bedelinin ÜFE (Oniki Aylık Ortalamalara Göre DeğiĢim % Oranı esas alınarak)
oranında arttırılmasıyla bulunacak bedelin aylık kira bedeli olarak alınması,
2 - Uygulama esnasında söz konusu taĢınmazlar için hazırlanacak olan projelerde imar
durumu gereği veya baĢka nedenle oluĢabilecek, iskan edilebilir brüt inĢaat alanı metrekaresinde
büyüme veya küçülme olması durumunda yeniden değerlendirme yapılması, küçülme halinde
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kiranın düĢürülmemesi, büyümesi halinde ise ihale neticesinde oluĢan m2 bazındaki aylık kira
bedellerinin esas alınarak, aylık kira gelirinin yeniden belirlenmesi,
3 - ilk üç yıl içeresinde iĢ uhdesinde kalan yüklenici tarafından tüm masrafları
karĢılanarak; binanın tüm projelerinin hazırlanması, ilgili kurum ve kuruluĢlara onaylatılması,
inĢaat ruhsatının alınması, inĢaat imalatlarının bitirilerek tesisin faaliyete geçirilmesi, aksi
takdirde sözleĢme fesih hakkının saklı tutulması, fesih halinde Ġdareye yatırılan kesin teminat ve
aylık kiraların irat kaydedilmesi,
4 - ġu an projesiz değerlendirmesi, yapılan söz konusu taĢınmazlara hazırlanacak olan
projeler için gerekli kurum ve kuruluĢlardan alınacak olan tüm izinlerin yükleniciye ait olması,
onay alma sırasında oluĢabilecek durumlardan dolayı Ġdaremizden herhangi bir hak ve bedel talep
edilmemesi,
5 - Yapım ve Onarım KarĢılığı Kiralama Modeli ile değerlendirilmesi planlanan ve son
alınan aplikasyon krokisinde tecavüz durumu gözükmeyen söz konusu taĢınmaza yönelik
uygulama esnasında çıkabilecek tecavüz miktarlarının hesaplanarak, bedelin iĢin yüklenicisi
tarafından Ġdaremize ödenmesi,
6 - 3194 sayılı Ġmar Kanununa göre kamuya terkini gerekebilecek alanların yasal sınırlar
içerisinde kamuya terk edilmesi, Ģartlarıyla, bina yapılmak üzere ĠnĢaat yapım karĢılığı kira ve
iĢletme ihalesine konulmuĢtur.
II - Ġhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 10
Üsküdar/Ġstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 1. katında
toplanacak olan Ġhale Komisyonunca yapılacaktır.
III - Ġstekliler Ġhale ġartnamesini, mesai saatleri içerisinde 08:00 - 12:00 ve 12:30 - 16:30
saatleri arasında Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 10 Üsküdar/Ġstanbul adresinde
bulunan Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katındaki Ġhale Kalem Bürosunda
görebileceklerdir. Ġhale dosya satıĢı yapılmayacak olup, ihale ile ilgili dokümanlar Vakıflar Genel
Müdürlüğü resmi internet sitesinin www.vgm.gov.tr adresinden görülebilecektir.
IV - Ġhaleye katılabilmek için istenilen belgeler; Ġstekliler örneğine göre hazırlayacakları
teklifleri ile aĢağıda dıĢ zarf içerisinde istenilen belgeleri yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine
kadar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katında bulunan Ġhale Kalem Bürosuna vermeleri
gerekmektedir.
DıĢ zarf aĢağıdaki belgeleri içerecektir.
Teklifi ihtiva eden (Ek 2 örnek forma uygun olarak hazırlanan teklif mektubu) kapatılmıĢ,
mühürlenmiĢ / imzalanmıĢ iç zarf ile Ek: 1 baĢvuru dilekçe örneğiyle birlikte,
a) Türkiye’de tebligat için (Ek-3) örnek forma göre doldurulmuĢ adres beyanı vermesi.
(Beyanda telefon faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar
Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı Ġdarece görülmüĢ
sureti)
b1) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da
esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde
bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya
Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

Sayfa : 96

RESMÎ GAZETE

31 Aralık 2015 – Sayı : 29579

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; (noter
tasdikli sureti veya aslı Ġdarece görülmüĢ sureti)
c1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,
c2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen 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 sirkülerini,
d) Ġstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyorsa, istekli adına teklifte bulunacak
kimselerin Noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iĢtirak edenin Noter tasdikli imza
beyannamesi, (noter tasdikli sureti veya aslı Ġdarece görülmüĢ sureti)
e) Ġsteklilerin ortak giriĢim olması halinde bu iĢ için örneğine uygun (Ek-4) örnek forma
göre düzenlenmiĢ ortak giriĢim beyannamesi vermesi.
f) Ġlk ilan tarihinden sonra alınmıĢ Muhammen bedelin %25’inden az olmamak üzere
kullanılmamıĢ nakit kredisini veya kullanılmamıĢ teminat mektubu kredisini yada serbest
mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak banka referans mektubu (Ek-5
örneğe uygun) aslı veya Ġdarece aslı görülmüĢ sureti. Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları
toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. (Gerek
görüldüğünde, banka referans mektubunun teyidi ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya
Ģubesinden idarelerce yapılır. Yapılan teyitlerin bankanın en az iki yetkilisinin imzasını taĢıması
zorunludur.)
Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, istenilen asgari miktar ortaklık oranına
bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karĢılanabilir.
g) Ġlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak
vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesinden alınan yazı aslının Ġdareye ibraz
edilmesi. Ġlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik
Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya
Kurumdan alınan yazı aslının Ġdareye ibraz edilmesi.
ı) Ġhale konusu taĢınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyan vermesi. (Ek-6
örnek forma göre)
i) Ġstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü adına, (Vakıflar Bankası Üsküdar Fıstıkağacı
ġubesindeki (TR 290001500158007300054714) no’lu hesabına) geçici teminat olarak nakit
yatırılmıĢ Banka dekontu veya Ġstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü adına (Ek-7: örnek forma)
göre alınmıĢ yukarıda tutarı belirtilen geçici teminat mektubu. (Limit içi-süresiz) (Gerek
görüldüğünde teminat mektuplarının ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya Ģubesinden teyidi
idarelerce yapılabilir. Yapılan teyitlerde, bankanın en az iki yetkilisinin imzasının bulunması
gerekir.) Ġsteklinin Ortak GiriĢim olması halinde toplam teminat miktarı ortaklık oranına
bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karĢılanabilir.
j) Muhammen bedelden az olmamak üzere Ġhale tarihi itibarı ile geçerli benzer iĢe ait
müteahhitlik karnesi veya inĢaat iĢlerine ait resmi kurumlardan alınmıĢ benzer iĢ bitirme/iĢ
denetleme belgesi (2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu
kapsamında alınmıĢ) veya istekli adına verilen benzer iĢe ait Yapı kullanma izin belgesinin
(Belediyeden alınmıĢ) noter tasdikli sureti veya aslının Ġdareye ibraz edilerek sunulması
zorunludur.
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Ġstekli adına birden fazla iĢ bitirme veya Yapı Kullanma Ġzin Belgesi olması halinde, iĢ
bitirme veya Yapı Kullanma Ġzin belgelerinde belirtilen tutarlar toplanarak değerlendirilecek,
Yapı Kullanma Ġzin Belgelerinde ise iĢ bitirme tutarı olarak alınacak tutar, inĢaat maliyeti toplamı
alınarak değerlendirilecektir. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde iĢ bitirme belgeleri
müĢtereken değerlendirilir. Ortak giriĢimdeki ortaklardan birinin iĢ bitirmelerindeki tutarlarının
toplamı muhammen bedeli topluyor ise diğer ortaklardan iĢ bitirme belgesi aranmaz. ĠĢ bitirme
tutarları iĢ bu ihale yılı fiyatlarına tahvil edilerek değerlendirilecektir.
Ancak isteklinin iĢ yaptığına dair bu belgelerinin bulunmaması halinde, ihale
Ģartnamesinin 26. maddesi hükmünce, alt yükleniciye yaptıracağına dair taahhütname (Ek-9 örnek
forma göre) verecektir.
k) Ortak giriĢim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (a, b, c, d, g, h, ı) bentlerinde
belirtilen belgeleri vermek zorundadır.
l) Ġstekli, inĢaat ruhsatını aldığı tarihten itibaren, geçici kabul yapılıncaya kadar nitelik ve
sayısı sözleĢme taslağının 11. maddesinde belirtilen teknik elemanları bulunduracağına dair (Ek-8)
örnek forma göre düzenlenmiĢ teknik personel taahhütnamesini vermesi, (Ortak giriĢim halinde
ortaklığı oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerin her biri tarafından imzalanmıĢ olacaktır.)
m) Ġstekli tarafından imzalanmıĢ ve kaĢelenmiĢ ihale Ģartnamesi.
V - 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya
dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 83. maddesine göre
yasak fiil ve davranıĢlarında bulunup, ihalelere katılmaktan geçici yasaklama kararı alınanlar ile
ihale üzerine kalıp da Ġdaremizle sözleĢme yapmayıp, ihalelerden yasaklama kararı alınanlar,
yasaklılık süresi sonuna kadar bu ihaleye giremeyecektir.
VI - Ġhaleye katılabilmek için; Ġhale ġartnamesinin 6’ncı maddesine göre hazırlayacakları
tekliflerini, aynı Ģartnamenin 7’nci maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen ihale tarih ve
saatine kadar Ġstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katındaki Sanat Eserleri
ve Yapı ĠĢleri ġube Müdürlüğü Ġhale Kalem Bürosuna vermeleri gerekmektedir.
VII - Ġsteklilerin baĢvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan
istekli/isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir.
VIII - Teklif dosyası, Ġstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası, 3. Kat, Sanat
Eserleri ve Yapı ĠĢleri ġube Müdürlüğü Ġhale Kalem Bürosuna verilecek olup, dosyalar Ġdareye
verildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiĢtirilmesi veya eksik evrakın
tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
IX - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek
gecikmeler kabul edilmeyecektir.
X - Bu iĢe ait yayınlanmıĢ olan tüm ilan bedelleri SözleĢme yapılmadan önce yüklenici
tarafından defaten Ġdaremize yatırılacaktır.
XI - Ġdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
TEL
:
FAKS
:
E-MAĠL
:
Ġnternet Adresi :
Ġlan olunur.

0 216 695 21 00 - (7234-7244)
0 216 695 21 30
istanbul2@vgm.gov.tr
www.vgm.gov.tr
11620/1-1
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Adalet Bakanlığından:
MÜNHAL NOTERLĠKLER
AĢağıda 2014 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan BĠRĠNCĠ SINIF
NOTERLĠKLER münhaldir.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BĠRĠNCĠ SINIF
NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde
Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet BaĢsavcılıklarına baĢvurmaları gerekmektedir.
Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiĢ olan dilekçeler baĢvuru süresi içinde
Bakanlığa gelmediği takdirde atama iĢleminde nazara alınmaz.
Ġlan olunur.
SIRA NO
1
2
3
4

NOTERLĠK ADI
ANKARA YĠRMĠĠKĠNCĠ NOTERLĠĞĠ
BAKIRKÖY DOKUZUNCU NOTERLĠĞĠ
KARTAL ONSEKĠZĠNCĠ NOTERLĠĞĠ
ÜSKÜDAR ONĠKĠNCĠ NOTERLĠĞĠ

2014 YILI GAYRĠ SAFĠ GELĠRĠ
789.551,03.- TL.
1.539.441,75.- TL.
1.569.609,83.- TL.
1.057.901,50.- TL.
11820/1-1

—————
AĢağıda 2014 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan ĠKĠNCĠ SINIF
NOTERLĠKLER münhaldir.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BĠRĠNCĠ SINIF VE
ĠKĠNCĠ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden
itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet BaĢsavcılıklarına
baĢvurmaları gerekmektedir.
Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiĢ olan dilekçeler baĢvuru süresi içinde
Bakanlığa gelmediği takdirde atama iĢleminde nazara alınmaz.
Ġlan olunur.
SIRA NO
1
2
3
4
5
6
7
8

NOTERLĠK ADI
ADIYAMAN DÖRDÜNCÜ NOTERLĠĞĠ
ARDEġEN NOTERLĠĞĠ
KIRIKHAN ĠKĠNCĠ NOTERLĠĞĠ
MARMARĠS BEġĠNCĠ NOTERLĠĞĠ
RĠZE DÖRDÜNCÜ NOTERLĠĞĠ
TARSUS ÜÇÜNCÜ NOTERLĠĞĠ
TAVAS NOTERLĠĞĠ
ÜNYE BĠRĠNCĠ NOTERLĠĞĠ

—————

2014 YILI GAYRĠ SAFĠ GELĠRĠ
982.961,95.- TL.
345.551,89.- TL.
275.934,27.- TL.
264.706,88.- TL.
291.852,86.- TL.
396.702,55.- TL.
322.978,17.- TL.
374.943,27.- TL.
11821/1-1

AĢağıda 2014 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan ÜÇÜNCÜ SINIF
NOTERLĠKLER münhaldir.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BĠRĠNCĠ SINIF,
ĠKĠNCĠ SINIF, ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLERDEN VE NOTERLĠK BELGESĠ
SAHĠPLERĠNDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde
ve istekli oldukları her noterlik için ayrı dilekçe vermek suretiyle Bakanlığımıza veya
bulundukları yer Cumhuriyet BaĢsavcılıklarına baĢvurmaları gerekmektedir.
BaĢvuruda bulunan ve belge numarası 9000’in altında olan belge sahiplerinin baĢvuru
dilekçelerine 1512 sayılı Noterlik Kanununun 23 üncü maddesi gereğince sağlık raporu, mal
bildirimi, kayıtlı olunan barodan hakkında soruĢturma ya da disiplin cezası olup olmadığına
iliĢkin belge ve Cumhuriyet BaĢsavcılıklarından temin edilebilecek beyannameyi eklemeleri
gerekmektedir. Eksik belgelerini ilan tarihinden itibaren bir ay içinde tamamlamayan kiĢilerin
istemi dikkate alınmaz.
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Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiĢ olan dilekçeler ve ekleri baĢvurma
süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama iĢleminde dikkate alınmaz.
Aynı kanunun değiĢik 30 uncu maddesi uyarınca, atanma emrinin tebellüğünden sonra
vazgeçme halinde noterlik belgesi sahipleri de noterler gibi istifa etmiĢ sayılacaktır.
Ġlan olunur.
SIRA NO
1
2
3
4
5
6
7
8

NOTERLĠK ADI
ARAPGĠR NOTERLĠĞĠ
ÇALDIRAN NOTERLĠĞĠ
GÜRÜN NOTERLĠĞĠ
KARPUZLU NOTERLĠĞĠ
KÜRE NOTERLĠĞĠ
MUġ ĠKĠNCĠ NOTERLĠĞĠ
OTLUKBELĠ NOTERLĠĞĠ
YAPRAKLI NOTERLĠĞĠ

NOTERLĠK ĠLĠ
MALATYA
VAN
SĠVAS
AYDIN
KASTAMONU
MUġ
ERZĠNCAN
ÇANKIRI

—————

2014 YILI GAYRĠ SAFĠ GELĠRĠ
44.645,57.- TL.
124.028,54.- TL.
103.614,00.- TL.
40.888,01.- TL.
43.034,70.- TL.
266.845,23.- TL.
9.564,53.- TL.
16.616,07.- TL.
11822/1-1

AĢağıda 2014 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan noterliklerden birinci sınıf
Kartal Onbirinci Noterliği 01.03.2016 tarihinde, Gaziantep Ġkinci Noterliği 05.03.2016 tarihinde
ve Kayseri Yedinci Noterliği 15.03.2016 tarihinde yaĢ tahdidi nedeniyle boĢalacaktır.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BĠRĠNCĠ SINIF
NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilân tarihinden itibaren bir ay içinde
Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet BaĢsavcılıklarına baĢvurmaları gerekmektedir.
Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiĢ olan dilekçeler baĢvurma süresi içinde
Bakanlığa gelmediği takdirde atama iĢleminde nazara alınmaz.
Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilân olunur.
SIRA NO
1
2
3

NOTERLĠĞĠN ADI
GAZĠANTEP ĠKĠNCĠ NOTERLĠĞĠ
KARTAL ONBĠRĠNCĠ NOTERLĠĞĠ
KAYSERĠ YEDĠNCĠ NOTERLĠĞĠ

2014 YILI GAYRĠSAFĠ GELĠRLERĠ
1.177.399,51.-TL.
985.945,98.-TL.
1.614.496,52.-TL.
11823/1-1

—————

AĢağıda 2014 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı noterliklerden ikinci sınıf sınıf
Burdur Birinci Noterliği 13.03.2016 tarihinde ve Simav Noterliği 15.03.2016 tarihinde yaĢ tahdidi
nedeniyle boĢalacaktır.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BĠRĠNCĠ SINIF VE
ĠKĠNCĠ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden
itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet BaĢsavcılıklarına
baĢvurmaları gerekmektedir.
Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiĢ olan dilekçeler baĢvurma süresi içinde
Bakanlığa gelmediği takdirde atama iĢleminde nazara alınmaz.
Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur.
SIRA NO
1
2

NOTERLĠĞĠN ADI
BURDUR BĠRĠNCĠ NOTERLĠĞĠ
SĠMAV NOTERLĠĞĠ

2014 YILI GAYRĠSAFĠ GELĠRLERĠ
494.826,60.-TL.
427.739,43.-TL.
11824/1-1
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığından:
TĠKA UZMAN YARDIMCILIĞI GĠRĠġ SINAVI DUYURUSU
I. GENEL
Türk ĠĢbirliği ve Koordinasyon Ajansı BaĢkanlığına sözlü giriĢ sınavı ile Genel Ġdari
Hizmetleri sınıfı 9 uncu derece kadrolara atanmak üzere aĢağıda belirtilen öğrenim dallarında ve
sayılarda TĠKA Uzman Yardımcısı alınacaktır. Müracaatlar 11 Ocak 2016 tarihinde baĢlayacak
olup, 25 Ocak 2016 tarihinde sona erecektir. Yapılan inceleme ve değerlendirmeden sonra
mülakata çağrılacak adaylar ve sınav tarihi BaĢkanlığın web sayfasından ilan edilecektir.
GiriĢ sınavı 08-15 ġubat 2016 tarihleri arasında TĠKA BaĢkanlığı GMK Bulvarı No:164
Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.
Grup No Bölüm
Aday Sayısı
ĠnĢaat Mühendisliği (1), Elektrik Mühendisliği (1), Elektronik
1
Mühendisliği (1), Makine Mühendisliği (1), Bilgisayar
5
Mühendisliği (1)
Siyasal Bilgiler, Ġktisat, ĠĢletme, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler
2
Fakültelerinin Ġktisat (2), ĠĢletme (2), Kamu Yönetimi (2),
9
Uluslararası ĠliĢkiler (2) ve Maliye (1) Bölümleri
3
Hukuk
1
II. GĠRĠġ SINAVINA KATILMA ġARTLARI
GiriĢ sınavına katılabilmek için aĢağıda belirtilen Ģartlar aranır:
1) 14.07.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin
birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel Ģartları taĢımak,
2) En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin yukarıda belirtilen öğrenim
dallarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçinde ve
yurtdıĢındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
3) 01/01/2016 tarihi itibariyle 35 (otuz beĢ) yaĢını doldurmamıĢ olmak. Bu Ģartları
taĢımayan adayların baĢvurusu kabul edilmeyecektir.
4) Son baĢvuru tarihi itibariyle 05-06 Temmuz 2014 veya 04-05 Temmuz 2015 Kamu
Personeli Seçme Sınavından (KPSS):
a) Birinci grupta yer alanlar için KPSSP-3 puan türünden en az 75 puan almıĢ olmak,
b) Ġkinci grupta yer alanlar için bölümlere göre aĢağıdaki puan türlerinden en az 75 puan
almıĢ olmak.
Sıra No Bölüm
Aday Sayısı
KPSS Puan Türü
1
Ġktisat
1
KPSSP 22
2
ĠĢletme
1
KPSSP 23
3
Maliye
1
KPSSP 24
4
Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi
2
KPSSP 30
5
Uluslararası ĠliĢkiler
2
KPSSP 33
c) Üçüncü grupta yer alan bölümler için KPSSP-21 puan türünden en az 75 puan almıĢ
olmak.
5) 2014 ve 2015 yıllarında YDS sınavından Ġngilizce, Fransızca, Arapça, Ġspanyolca veya
Rusça dillerinden birinden en az B düzeyinde puan almıĢ olmak.
III. BAġVURU ġEKLĠ VE GEREKLĠ BELGELER
1) TĠKA Uzman Yardımcılığı giriĢ sınavı için baĢvurular 11 Ocak 2016 tarihinde
baĢlayıp, 25 Ocak 2016 günü mesai saati bitimine (saat 18.00) kadar yapılabilecektir.
2) BaĢvurular, elektronik ortamda http://www.tika.gov.tr web adresinde bulunan sınav
linki veya doğrudan http://sinav.tika.gov.tr web adresinden istenen bilgilerin eksiksiz olarak
doldurulması ve istenen belgelerin baĢvuru tarihi bitimine kadar TĠKA BaĢkanlığı (Ġnsan
Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı) GMK Bulvarı No:164 Çankaya/ANKARA
adresine Ģahsen, elden veya posta yolu ile iletilmesi ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve
ilânda belirtilen son baĢvuru tarihi mesai bitimine kadar yapılmayan baĢvurular dikkate alınmaz.
3) BaĢvuru için istenen belgeler:
a) BaĢkanlıktan veya www.tika.gov.tr adresinden temin edilerek açık ve eksiksiz olarak
doldurulmuĢ BaĢvuru Formu(http://sinav.tika.gov.tr)
b) Yükseköğrenim diploması ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı veya BaĢkanlık
tarafından onaylı örneği, (yabancı üniversite mezunları için ayrıca denklik belgesi),
c) KPSS sınav sonuç belgesi veya bilgisayar çıktısı,
d) YDS sınav sonuç belgesi veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği
bulunan yabancı dil sınav sonuç belgesinin aslı,
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e) www.tika.gov.tr adresinden temin edilerek el yazısıyla doldurulacak özgeçmiĢ,
f) Ġki adet vesikalık fotoğraf,
g) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı

h) Adli sicil kaydı yazılı beyanı,
i) Erkek adaylar için askerlikle iliĢiği olmadığına dair yazılı beyanı,
4) Eksik belge ve/veya bilgi bulunan baĢvurular ile Ģartları uymadığı halde yapılan
baĢvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
IV. BAġVURULARIN ĠNCELENMESĠ VE ADAYLARIN SINAVA KABULÜ
1) BaĢvuran adaylardan KPSS sonuçlarına göre en yüksek puana sahip olandan
baĢlanarak, bu ilanda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katına kadar aday (son
sıradaki adayla eĢit puana sahip olanlar dâhil) sınava çağrılacaktır.
2) GiriĢ sınavına katılmaya hak kazananların adları, soyadları, KPSS puanları ve sınav
tarih ve saatleri http://www.tika.gov.tr web sitesinde ve TĠKA BaĢkanlığı binası giriĢinde ilan
edilecektir.
3) GiriĢ Sınavına girmeye hak kazanan adaylar belirtilen yer, tarih ve saatte, nüfus
cüzdanı veya pasaportu (Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, güncel bir fotoğraf ve T.C.
Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Bu Ģartlarda olmayan nüfus
cüzdanı veya pasaport kabul edilmeyecektir.) ile birlikte hazır bulunacaklardır.
V. SINAV ġEKLĠ VE KONULARI
1) GiriĢ sınavı, sözlü sınav Ģeklinde yapılacaktır.
2) Sözlü sınav, adaylar;
a. Mezun oldukları bölüm ile ilgili alan bilgisi ve BaĢkanlığın faaliyet alanı ile ilgili
konulardaki bilgi düzeyi,
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 değerlendirilerek, ayrı ayrı puan
verilmek suretiyle gerçekleĢtirilir. Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından (a) bendi için 50 (elli)
puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10 (on) puan üzerinden değerlendirilir
ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi
kullanılmaz. Sözlü sınavda baĢarılı sayılmak için, Komisyon BaĢkanı ve üyelerinin 100 (yüz) tam
puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiĢ) olması Ģarttır.
VI. DEĞERLENDĠRME VE ĠLAN
1) BaĢarı puanı adayın KPSS puanı ile sözlü sınavının aritmetik ortalaması alınarak
hesaplanır. Sınav puanlarının eĢitliği halinde sırasıyla sözlü sınav puanına ve KPSS puanına
bakılır, puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.
2) GiriĢ sınavı sonuçları, BaĢkanlık internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca kazanan adayların
adreslerine de tebliğ edilir.
3) BaĢkanlık, baĢarılı aday sayısı ilan edilen kontenjandan az olduğu takdirde sınav
duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda uzman yardımcısı alma hakkına sahiptir.
4) YarıĢma sınavını kazananların uzman yardımcılığı kadrolarına atanmaları ve
adaylıklarına iliĢkin iĢlemler, 656 sayılı Türk ĠĢbirliği ve Koordinasyon Ajansı BaĢkanlığı’nın
TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu hükümlerine göre yapılır.
5) Sınavı kazananların uzman yardımcılığına atanmaları için atama iĢlemlerinin
yapılmasına iliĢkin olarak tebligatta veya ilanda belirtilen süre içinde, istenilen belgelerle birlikte
TĠKA Ġnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı’na müracaat etmeleri gerekir.
6) Atama iĢlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen veya ilan edilen süre içinde
geçerli bir mazereti olmadığı hâlde müracaat etmeyenlerin atama iĢlemleri yapılmaz.
7) BaĢvurusu kabul edilip, isimleri yarıĢma sınavına katılabilecekler arasında yer
alanlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve
atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmıĢ olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep
edemez ve haklarında Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
VII. BĠLGĠ ALMA
Sınav ile ilgili bilgi, TĠKA BaĢkanlığı Ġnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi
BaĢkanlığı, 0 (312) 939 7750 numaralı telefonlarından, 0 (312) 939 77 51 no’lu faks ve/veya
sinav@tika.gov.tr e-posta adresine yazılarak alınabilir.
11890/1-1
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İçişleri Bakanlığı İller İdaresi 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.
11837/1-1
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)

2015/114017

2. Yasaklama Kararı Veren
Bakanlık/Kurum

ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI EMNĠYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
POLĠS AKADEMĠSĠ BAġKANLIĞI

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Adı

Hatay Polis Meslek Eğitim
Merkezi Müdürlüğü

Ġl/Ġlçe

HATAY

Adresi

Ġskender Karayolu Üzeri 11. km
Derince Mevkii 31000 Antakya HATAY

Tel-Faks

0 326 267 33 89

Posta Kodu

E-Mail

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

MERĠL ĠNġ. TURZ. TEMZ. YEM.
ÜRÜN. DAĞ. HĠZM. TAAH. SAN. VE
TĠC. LTD. ġTĠ.

Celal TAġ

Adresi

Eyyüpkent Mah. 4044 Sokak No:19
Eyyübiye - ġANLIURFA

Eyyüpkent Mah. 4044 Sokak
No:19 Eyyübiye - ġANLIURFA

T.C. Kimlik No.

18683797346

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.

6170065013

Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası

ġanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası

Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi

Ay

Oda Sicil No: 15732 –
Ticaret Sicil No: 13825
( )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı

a-4734
KĠK

( )

b-4735
KĠSK

(X)

c-2886 DĠK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm Ġhalelerden

(X) Tüm Ġhalelerden

(X)

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

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.
11886/1-1
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)

2015/143929

2. Yasaklama Kararı Veren
Bakanlık/Kurum

ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI EMNĠYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
POLĠS AKADEMĠSĠ BAġKANLIĞI

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Adı

Merzifon Polis Meslek Eğitim
Merkezi Müdürlüğü

Ġl/Ġlçe

AMASYA

Adresi

ġehit Özsaraç Caddesi No:32/A
Merzifon/AMASYA

Tel-Faks

0 358 514 35 44

Posta Kodu

E-Mail

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Alperen Ticaret- Hüseyin UYANIK

Hüseyin UYANIK

Adresi

Mehmet Akif Ersoy Mah. Ankara Cad.
No:96/A 05300 Merzifon/AMASYA

Mehmet Akif Ersoy Mah. Ankara
Cad. No:96/A 05300
Merzifon/AMASYA

T.C. Kimlik No.

21433269550

21433269550

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.

8970266617

Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası

Merzifon Ticaret ve Sanayi Odası

Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi

Ay

Oda Sicil No: 003933 –
Ticaret Sicil No: 2769
(6)

Yıl

( )

7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı

a-4734
KĠK

(X)

b-4735
KĠSK

( )

c-2886 DĠK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm Ġhalelerden

(X) Tüm Ġhalelerden

(X)

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

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.
11887/1-1
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Milli Savunma Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)

2015/79891

2. Yasaklama Kararı Veren

Milli Savunma Bakanlığı

Bakanlık/Kurum
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Adı

MKE Barutsan Roket ve Patlayıcı
Fabrikası Müdürlüğü

Ġl/Ġlçe

Elmadağ/ANKARA

Adresi

Samsun Yolu 40. Km.

Tel-Faks

Posta Kodu

06780

E-Mail

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi
KARAKOÇ HĠDROLĠK SAN. VE

Adı/Unvanı

TĠC. LTD. ġTĠ.

Adresi

mkeroket@mkek.gov.tr
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
FATMA KARAKOÇ
Serhat OSB Mah. 1467. Cad. ID719

Ostim/ANKARA

Yenimahalle/ANKARA
38629079992

Vergi Kimlik/

5150036671

Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
Süresi

0 312 863 05 72

31. Sok. No: 25

T.C. Kimlik No.

6. Yasaklama

0 312 863 46 80

Ay

Ankara Ticaret Odası
51506
( )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın

a-4734

Dayanağı ve Kapsamı

KĠK

( )

b-4735
KĠSK

(X)

c-2886 DĠK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm Ġhalelerden

( )

Tüm Ġhalelerden

(X)

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

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.
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Sağlık 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.
11839/1-1
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Sağlık 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.
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
Bakanlık/Kurum

2015

73972

UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Adı

Devlet Hava Meydanları ĠĢletmesi
Genel Müdürlüğü

Ġl/Ġlçe

ANKARA/Yenimahalle

Adresi

Emniyet Mah. Mevlana Bulvarı
No: 32 Etiler/ANKARA

Tel-Faks

0 312 204 2317 - 0 312 212 2206

Posta Kodu

06560

E-Mail

hculhaci@dhmi.gov.tr

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Murat Soner Ġcat & Evvel ĠnĢaat Dek.
Ömer YILDIRIM
Mad. Nak. Tur. Eml. Bes. Gıda. San. Tic.
TC: 27986264004
Ltd. ġti. ĠĢ Ortaklığı

Adresi

KaptanpaĢa Sok. 29/3
Çankaya/ANKARA

KaptanpaĢa Sok. 29/3
Çankaya/ANKARA

T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.

Murat Soner Ġcat: Ankara Cumhuriyet
Vergi Daire: 4690268229

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.

Evvel ĠnĢaat Dek. Mad. Nak. Tur. Eml.
Bes. Gıda. San. Tic. Ltd. ġti. Ankara
Cumhuriyet Vergi Daire: 3830055843

Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

Ticaret/Esnaf Sicil
No.

129244

6. Yasaklama
Süresi

( )

Ay

Yıl

(2)

7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı

a-4734
KĠK

( )

b-4735
KĠSK

(X)

c-2886 DĠK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm Ġhalelerden

( )

Tüm Ġhalelerden

(X)

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

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.
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TCDD 5. Bölge Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)

2015/96987

2. Yasaklama Kararı Veren

UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı/TCDD ĠĢletmesi

Bakanlık/Kurum

Genel Müdürlüğü

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Adı

TCDD 5. Bölge Müdürlüğü

Ġl/Ġlçe

MALATYA/YeĢilyurt

Adresi

Ġnönü Mah. Ġstasyon Cad. No: 1

Tel-Faks

422 212 48 00 - 422 212 48 16

Posta Kodu

44100

E-Mail

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi
NĠLAY ERSEN - DESA MÜġAVĠRLĠK

Adı/Unvanı

MÜMESSĠLLĠK
Kazım Özalp Mah. Hafta Sokak No: 23/3

Adresi

G.O.P. Çankaya/ANKARA

T.C. Kimlik No.

11110079336

Vergi Kimlik/

3680104317

Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Ay

Ankara Ticaret Odası
261402 65/105

( )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı

a-4734
KĠK

(X)

b-4735
KĠSK

( )

c-2886 DĠK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm Ġhalelerden

( )

Tüm Ġhalelerden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

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.
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TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

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.
11797/1-1

31 Aralık 2015 – Sayı : 29579

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 115

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Döner Sermaye İşletme 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.
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Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalında açık
bulunan profesör kadrosuna 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili
maddelerine göre profesör alınacaktır.
Profesör kadrosuna daimi statüye göre atama yapılacak olup, adayların ―Ankara
Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Ġlkeleri‖nde belirtilen niteliklere sahip
olmaları gerekmektedir.
Profesörlük kadrosuna baĢvuracakların; Rektörlük Personel Daire BaĢkanlığına bir
dilekçe ve ekinde aĢağıda içeriği belirtilen dosya ile baĢvurmaları gerekmektedir.
Dosya içeriği;
- BaĢvuru için asgari koĢulları sağladığına dair belge
- Doktora ve doçentlik belgeleri (onaylı sureti)
- Yabancı Dil Belgesi (onaylı sureti)
- ÖzgeçmiĢ
- BaĢlıca araĢtırma eserinin belirtildiği yayın listesi.
- TC Kimlik No
- Fotoğraf (1 adet)
- Bilimsel yayınlar, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat
eserleri, icra olunan eserleri ve bunlara iliĢkin doküman, eğitim - öğretim faaliyetleri,
yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans bilim uzmanlığı
çalıĢmaları, Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan eserleri.
(Adaylar 6 takım dosya ile baĢvuracaklardır.)
1 - BaĢvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gündür.
2 - Posta ile yapılan baĢvurular kabul edilmeyecektir.
3 - BaĢvurularda anılan Kanun, Yönetmelik ve Ġlkelerde öngörülen koĢulları yerine
getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların baĢvuruları iĢleme konulmayacaktır.
Not: 1- Adaylar, eser listelerini yazılı olarak teslim etmek ve baĢvuru dosyalarını bir
takım olarak baĢvuru sırasında sunmak kaydıyla, baĢvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini
(makale, tez, kitap vs.) elektronik ortamda (CD ve DVD) verebilirler.
2 - Ġlanımıza http://www.ankara.edu.tr adresinden ulaĢılabilir.
BĠRĠMĠ

UNVAN ADET

AÇIKLAMALAR

DĠL VE TARĠH-COĞRAFYA FAKÜLTESĠ
Yeniçağ Tarihi ABD

Profesör

1

18. Yüzyıl Osmanlı Sosyo-Ekonomik Tarihi
ve Ankara Tarihi üzerine çalıĢmaları olmak.
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Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim
Personel Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili
maddelerine göre profesör ve yardımcı doçent alınacaktır.
Adayların kamu hizmetine girmede aranan genel Ģartlara sahip olması gerekir.
Yardımcı doçent kadrosuna müracaat edecek adayların, 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin
(b) fıkrasının 2. bendinde belirtilen yabancı dil sınavında baĢarılı olmaları Ģarttır.
Adaylar, dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmiĢ ve yayın listeleri ile birlikte bilimsel
çalıĢmalarını (makale, tez, kitap vb.) kapsayan profesörler 6 ve yardımcı doçentler 4 takım
dosyayı ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde aĢağıda belirtilen
belgeler ile birlikte baĢvuru adresine teslim etmeleri gerekmektedir.
Ġlanımıza http://www.asbu.edu.tr adresinden ulaĢılabilir.
BaĢvuru için gerekli belgeler:
1 - Dilekçe
2 - ÖzgeçmiĢ (ÜAK formatında hazırlanmıĢ)
3 - Bilimsel çalıĢma ve yayınlarından profesör kadrosu için 6 takım; yardımcı doçent
kadrosu baĢvuruları için 4 takım dosya
4 - Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi; profesörler için doçentlik belgesi (onaylı)
5 - Yabancı dil belgesi (onaylı)
6 - 1 adet fotoğraf
7 - Nüfus cüzdanı fotokopisi
* Doktora ve doçent unvanı yurtdıĢından alınmıĢ ise denkliğinin Üniversitelerarası Kurul
tarafından onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.
NOT: ġahsen baĢvurularda istenen belgelerin aslı görülmesi halinde ―aslı gibidir‖ onayı
Kurumumuzca yapılabilecektir. Süresi içinde yapılmayan veya eksik belgeli baĢvurular ile
postada oluĢabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
BaĢvuru için gerekli iletiĢim adresi aĢağıdadır.
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü
Hükümet Meydanı
Ulus - ANKARA
Tel: (312) 596 47 00 - 596 44 53
Birimi
Siyasal Bilgiler Fakültesi

Unvanı

Sayı

Derece

Uluslararası ĠliĢkiler

Profesör

1

1

Ekonomi

Yrd. Doç.

1

4

Siyaset Bilimi

Yrd. Doç.

1

3

Siyaset Bilimi

Yrd. Doç.

1

5

1

1

Aranan Nitelikler
Türk
DıĢ
Politikası
ve
Ortadoğu’daki Ġslami Hareketler
alanında çalıĢmaları bulunmak.
Bilgi Ekonomisi ve Kurumsal
Ekonomi alanlarında çalıĢmaları
bulunmak.
Türkiye’de
Merkez
Sağ
Politikaları ve Ġnsan Hakları
alanında çalıĢmaları bulunmak.
KarĢılaĢtırmalı Kadın ÇalıĢmaları,
Toplumsal Cinsiyet ve ÇatıĢma
ve
Demokrasi
alanında
çalıĢmaları bulunmak.

Sosyal ve BeĢeri Bilimler Fak.
Felsefe

Profesör

Tarih Felsefesi, VaroluĢçuluk,
Ateizm Ahlakı ve Din Felsefesi
alanlarında çalıĢmaları bulunmak.
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Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:
AKADEMĠK PERSONEL ĠLANI (DOÇENT VE YARDIMCI DOÇENT)
Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanunda değiĢiklik
yapan 5772 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili
maddelerinde belirtilen koĢullara göre öğretim üyesi alınacaktır.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel ve ilanda belirtilen
diğer koĢulları taĢıyan doçent kadrolarına baĢvuracak adayların Üniversitemiz Personel Dairesi
BaĢkanlığına, yardımcı doçent kadrosuna baĢvuracak adayların ilgili Fakültelere Ģahsen
baĢvurmaları gerekmektedir. Belirtilen Ģartları taĢımayan ve süresi içerisinde baĢvurmayan
adayların baĢvuruları dikkate alınmayacaktır.
DOÇENT
Doçent kadroları daimi statüde olup, baĢvuracak adayların, baĢvurmak istedikleri birim ve
anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiĢlerini, Doçentlik belgesinin onaylı örneğini, 2 adet
fotoğrafını, nüfus cüzdanının onaylı fotokopisini, bilimsel çalıĢma ve yayınlarını, eğitim-öğretim
faaliyetlerini ve yönetimlerinde biten ve devam eden yüksek lisans ve doktora çalıĢmalarının
listelerini içeren dört (4) takım dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi BaĢkanlığına
baĢvurmaları gerekmektedir.
YARDIMCI DOÇENT:
Yardımcı Doçent kadrosuna baĢvuracak adayların, baĢvurdukları bölüm ve anabilim
dalını belirten dilekçelerine; ekleyecekleri özgeçmiĢini, 4 adet fotoğrafını, nüfus cüzdan
fotokopisi, doktora/tıpta uzmanlık belgesi ile bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan (4) dört
takım dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına baĢvurmaları gerekmektedir.
NOT: Yardımcı Doçent kadrolarına baĢvurularda üniversitelerin akademik kadrolara
atama için aranan kriterler kapsamında Yükseköğretim Kurumunun belirlediği kıstaslar
çerçevesinde yapılan merkezi yabancı dil sınavlarından belirli bir puan alma Ģartı getirilse bile söz
konusu kadrolara atamalarda herhangi bir ayrım yapılmaksızın 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu’nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince üniversitemizde ayrıca
yabancı dil sınavı yapılacaktır. Ġlgili birimlerce yapılacak yabancı dil sınavında baĢarılı olmaları
gerekmektedir.
Yabancı ülkelerden alınan doktora diploması ile unvanların Üniversitelerarası Kurul’ca
eĢdeğerliliğinin onaylanmıĢ olması gerekmektedir.
Herhangi bir kamu kurumunda çalıĢanlar (daha önce çalıĢıp ayrılmıĢ dahi olsalar)
çalıĢtıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyeceklerdir.
BaĢvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (on beĢ) gün olup, posta ile yapılacak
baĢvurular dikkate alınmayacaktır.
Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmıĢ olmak, tecilli olmak veya askerlikten muaf
olduğunu belgelendirmek.
Yardımcı doçentlik dil sınavı tarihi, dosyaların incelenmesinden sonra, Üniversitemizin
www.erzurum.edu.tr web sitesinde duyurulacaktır.
Müracaatlar 31/12/2015 - 14/01/2016 tarihleri arası mesai saati bitimine kadar alınacaktır.
Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel Ģartlara haiz olmaları
gerekmektedir.

BĠRĠMĠ

EDEBĠYAT
FAKÜLTESĠ

ANABĠLĠM
DALI
TÜRK DĠLĠ
VE
EDEBĠYATI
TARĠH

UNVANI

ADEDĠ

DERECE

Doçent

1

2

Yrd. Doç.

1

3

BAġVURU
KOġULU
Yeni Türk Edebiyatı
alanında
doçent
ünvanı almıĢ olmak
Ortaçağ tarihi bilim
dalında doktorasını
tamamlamıĢ olmak
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İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETĠM ÜYELERĠ ALINACAKTIR
Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına, 2547 sayılı
Kanunun 23. 25. ve 26. maddeleri ile ilgili yönetmelik ve ĠTÜ Akademik Yükseltme ve Atama
Ölçütlerinde (2008 ve 2014) belirtilen kriterler uyarınca devamlı statüde çalıĢtırılmak üzere
Öğretim Üyeleri alınacaktır. Müracaat süresi ilan tarihinden itibaren 15 gün olup, baĢvurular
Ģahsen yapılacaktır.
1 - Profesör ve Doçent kadroları devamlı statü için olup, yukarıda belirtilen Ģartları
sağlayan adaylar, baĢvuracakları anabilim dalını ve niteliğini belirtir dilekçelerine ekleyecekleri
özgeçmiĢleri, doçentlik belgesi, ĠTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Bilgi Formunu (Dekan
onaylı), baĢlıca araĢtırma eserlerini, yayın listeleri ile bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan bir
dosyayı Profesörlük için 6 takım, Doçentlik için 4 takım olarak Rektörlüğe teslim etmeleri
gerekmektedir.
3 - Yurt dıĢından alınmıĢ diplomaların Üniversitelerarası Kurul BaĢkanlığından denklik
belgesinin alınmıĢ olması Ģarttır.
4 - Ġlana baĢvuran adaylar ĠTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinden (2008 ve
2014) hangisine göre baĢvuruda bulunacaklarını dilekçelerinde belirtmek zorundadırlar.
BĠRĠM

PROFESÖR
Adet Derece

DOÇENT
Adet Derece

Fen - Edebiyat Fak.
Fizik Müh. Abd

1

1

Fen - Edebiyat Fak.
Moleküler Biyoloji ve
Genetik

1

1

ĠnĢaat Fak.
ĠnĢaat Müh. Abd

1

1

ĠnĢaat Fak.
ĠnĢaat Müh. Abd

1

1

Kimya-Metalurji Fak.
Kimya Müh. Abd

1

1

ĠnĢaat Fak.
Geomatik Müh. Abd

1

1

ĠnĢaat Fak.
Geomatik Müh. Abd

1

1

Maden Fak
Jeoloji Müh. Abd

1

1

Maden Fak
Jeoloji Müh. Abd

1

1

TOPLAM

4

Ġstenilen Nitelikler
Kalkoprit ince filmler ve nano-yapılı
güneĢ hücreleri alanlarında çalıĢmaları
olmak
Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanında
Doçentlik almıĢ ve kanser ve
metabolizma genetiği konularında
çalıĢmaları olmak
Harita Mühendisliği doçenti olup,
yerkabuğu haraketlerinin jeodezik
analizi
ve
kentsel
dönüĢüm
alanlarında çalıĢmaları olmak
Uzaktan algılama yöntemleriyle
tarım, çevre ve afet alanlarında
kullanımı, arazi örtüsü/kullanımı
belirlenmesi konularında çalıĢmaları
olmak
Çimentolu
ince
kompozitlerin
üretimi ve teknolojileri alanında
çalıĢmaları olmak
Deprem ve patlama etkisindeki açık
deniz yapılarının tasarımı alanında
çalıĢmaları olmak
Termal enerji depolama malzemeleri
konusunda çalıĢmaları olmak
Jeokimya,
hidrojeokimya
ve
biyojeokimya konularında çalıĢmalar
yapmıĢ olmak
Aktif
Tektonik
ve
Radar
Ġnterferometrisi konularında çalıĢmalar
yapmıĢ olmak

5
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Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 48. maddesi ile Öğretim Üyesine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği
Esaslarına göre alınacak öğretim üyesi kadro ilanlarına ait baĢvuru belgeleri www.msgsu.edu.tr
internet adresinin personel/ilgili mevzuat kısmında yer almaktadır.
YurtdıĢından alınmıĢ diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmıĢ
olması Ģarttır.
BaĢvuru süresi, bu ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün olup, son baĢvuru tarihi tatile
denk geldiği takdirde bir sonraki mesai saati bitimine kadar baĢvuru yapılabilecektir.
Kadro dereceleri ve sınava iliĢkin diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden
öğrenilecektir.
Duyurulur.
FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ
ANABĠLĠM/
ANASANAT DALI

UNVANI

AÇIKLAMALAR

ADET

Siyaset Bilimi ve Felsefesi ve Varlık Felsefesi
Felsefe Tarihi

Prof.

1

alanlarında uzman, özellikle Aristoteles ve
Heidegger Felsefesi üzerine çalıĢmıĢ ve yayın
yapmıĢ olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESĠ
ANABĠLĠM/
ANASANAT DALI

UNVANI

AÇIKLAMALAR

ADET

Üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakülteleri
Resim

Prof.

1

Resim Bölümü Halı Uygulama Atölyesinde en
az 5 yıl öğretim üyesi olarak deneyim sahibi
olmak.
Lisans ve Lisansüstü Programların Resim
Bölümünden mezun olmak, Temel Sanat-

Temel Sanat Eğitimi

Prof.

1

Tasarım ve Temel Çizim derslerinde en az 5
yıl

tecrübeli

olmak,

Bilgisayar

Destekli

Tasarım derslerini verebilecek yetkinlikte ve
en az 5 yıl tecrübeli olmak.
Güzel

Sanatlar

Fakültelerinin

Heykel

Bölümlerinde Öğretim Üyesi olarak görev
yapmıĢ olmak, Metal Heykel konusunda
Heykel

Doç.

1

deneyimli

olmak,

konusunda

ders

Heykel

vermiĢ

olma

Teknolojisi
deneyimi

bulunmak, Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlilik
Son BaĢvuru Tarihi: 08.01.2016

tezlerini Heykel Bölümlerinde yapmıĢ olmak.
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Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:
HATAY
Üniversitemiz Birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri
uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.
Duyurulur.
Rektörlük: 0 326 221 33 17 - 18
BĠRĠMĠ / BÖLÜMÜ/
UNVANI DRC. ADET
ANABĠLĠM DALI
ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ

NĠTELĠKLERĠ

ĠKTĠSAT BÖLÜMÜ
1

1

Döviz Kuru konularında çalıĢmıĢ
olmak

BEYĠN VE SĠNĠR CERRAHĠSĠ DOÇENT

2

1

Kranial ateĢli silah yaralanmaları
cerrahisi alanında çalıĢmıĢ olmak

KALP DAMAR CERRAHĠSĠ DOÇENT

2

1

KADIN HASTALIKLARI VE
DOÇENT
DOĞUM

1

1

KADIN HASTALIKLARI VE
DOÇENT
DOĞUM

1

1

ĠKTĠSAT TEORĠSĠ

DOÇENT

TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESĠ
CERRAHĠ TIP BĠLĠMLERĠ BÖLÜMÜ

Aort
damar
hastalıklarının
endovasküler
tedavisi
alanında
çalıĢmıĢ olmak
Doğum indüksiyonu konusunda
çalıĢmıĢ olmak ve Tüp bebek
sertifikasyonuna sahip olmak
Endometriosis ve Overlerde deneysel
çalıĢma yapmıĢ olmak

KULAK BURUN BOĞAZ
HASTALIKLARI

DOÇENT

1

1

Allerjik Rinitte Enfeksiyonların
etkileri alanında çalıĢmıĢ olmak

KULAK BURUN BOĞAZ
HASTALIKLARI

DOÇENT

1

1

Tonsillektoma ameliyatları sonrası
ağrı takibi konusunda çalıĢmıĢ olmak

ORTOPEDĠ VE
TRAVMATOLOJĠ

DOÇENT

1

1

Omurga
cerrahisi
deneyimli olmak

konusunda

konusunda

DAHĠLĠ TIP BĠLĠMLERĠ BÖLÜMÜ
AĠLE HEKĠMLĠĞĠ

DOÇENT

1

1

Hemoglobinopatiler
deneyimli olmak

KARDĠYOLOJĠ

DOÇENT

1

1

Kök hücre ile ilgili yurt dıĢı
çalıĢması ve tecrübesi bulunmak

TEMEL TIP BĠLĠMLERĠ BÖLÜMÜ
FĠZYOLOJĠ

DOÇENT

2

1

Tıpta uzmanlık ve deneysel epilepsi
modellerinde çalıĢmıĢ olmak

TIBBĠ BĠYOLOJĠ

DOÇENT

1

1

Prostat kanserinde gen mutasyonları
konusunda çalıĢmaları olmak
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Tunceli Üniversitesi Rektörlüğünden:
Ġlan Tarihi
: 31.12.2015
Son BaĢvuru Tarihi : 14.01.2016
Üniversitemizin ilgili birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve
Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri uyarınca öğretim üyesi
alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel Ģartlara haiz
olmaları gerekmektedir.
Profesör Kadrosu Ġçin Gerekli Belgeler
1 - BaĢvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe, özgeçmiĢ, yayın listesi, 2 adet
fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, askerlik durum belgesi (erkek adaylar için), resmi kurumlarca
onaylanmıĢ diplomalar (Lisans, Yüksek lisans, Doktora) ve Doçentlik Belgesi (yurtdıĢından
alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmıĢ olması), çalıĢanların (daha
önceden çalıĢıp ayrılmıĢ olanlar dahil) onaylı hizmet belgesi dökümü, Bilimsel çalıĢma ve
yayınlarını kapsayan 6 adet dosya ile Personel Daire BaĢkanlığına müracaat etmeleri
gerekmektedir.
Yardımcı Doçent Kadroları Ġçin Gerekli Belgeler
1 - BaĢvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe, özgeçmiĢ, yayın listesi, 2 adet
fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, askerlik durum belgesi (erkek adaylar için), resmi kurumlarca
onaylanmıĢ diplomalar (Lisans, Yüksek lisans, Doktora, yurtdıĢından alınan diplomaların
Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmıĢ olması), çalıĢanların (daha önceden çalıĢıp
ayrılmıĢ olanlar dahil) onaylı hizmet belgesi dökümü, Bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 4
adet dosya ile ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir.
Notlar
1 - Belirtilen Ģartları taĢımayan ve süresi içerisinde baĢvurmayan adayların baĢvuruları
dikkate alınmayacaktır.
2 - Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınavlarının yapılacağı yer ve saat daha sonra
www.tunceli.edu.tr adresinden duyurulacaktır.
BaĢvuru Adresi ve iletiĢim
Tunceli Üniversitesi
Aktuluk Mahallesi Üniversite YerleĢkesi Merkez/TUNCELĠ
Tel: 0428 213 1794
Birimi/Bölümü
Tunceli Meslek
Yüksekokulu / Bitkisel
ve Hayvansal Üretim
Bölümü

Anabilim
Dalı/Program

Unvan

Adet

Drc

Profesör

1

1

Mühendislik Fakültesi /
Endüstri Mühendisliği

Yöneylem
AraĢtırma
Anabilim Dalı

Yardımcı
Doçent

1

3

Mühendislik Fakültesi /
ĠnĢaat Mühendisliği

Yapı Anabilim
Dalı

Yardımcı
Doçent

1

4

Ġlan ġartı
Doçentlik unvanını Su
Ürünleri Temel Bilimleri
alanından almıĢ olmak.
Ġnsani Yardım Lojistiği
alanında doktora yapmıĢ
olmak.
Yapıların
Statik
ve
Dinamik
Yükleri
Etkisindeki
Doğrusal
Olmayan DavranıĢların
Ġncelenmesi konusunda
Doktora yapmıĢ olmak.
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Anabilim
Birimi/Bölümü

Dalı/Program

Unvan

Adet

Ġlan ġartı

Drc

Betonarme
Mühendislik Fakültesi /

Mekanik

Yardımcı

ĠnĢaat Mühendisliği

Anabilim Dalı

Doçent

Çerçeveli

Dolgu Duvarların Sismik
1

4

DavranıĢının
AraĢtırılması konusunda
Doktora yapmıĢ olmak.

Edebiyat Fakültesi /

Eski Türk

Yardımcı

Türk Dili ve Edebiyatı

Edebiyatı

Doçent

17. Yüzyılda sergüzeĢt1

name alanında çalıĢmalar

4

yapmıĢ olmak.
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Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 48 inci maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği
hükümleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. Öğretim Üyesi kadrosuna baĢvuracak adayların
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 5772 sayılı Kanunla değiĢtirilen 23 üncü maddesinde
belirlenen asgari koĢulları sağlamıĢ olmak Ģartıyla:
YARDIMCI DOÇENT kadrosuna baĢvuracak adayların; baĢvurdukları birim, bölüm ve
anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiĢ, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği,
lisans/yüksek lisans diploması ve doktora belgesi (1 takım noterden tasdikli), varsa yabancı dil
sınav sonuç belgesi, yayın listesi, bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (1 adette
CD halinde) ekleyerek ilgili birime Ģahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Yardımcı Doçent
kadrosuna; Doçentler müracaat edemez.
Yardımcı Doçentlik kadrosuna baĢvurularda 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b)
fıkrasının 2. bendine göre Üniversitemizce ayrıca yabancı dil sınavı yapılacaktır. Üniversitemizin
yapacağı yabancı dil sınavından en az 60 (altmıĢ) puan almıĢ olmak gerekmektedir.
BaĢvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalıĢanlar (daha önce
çalıĢıp ayrılsalar dahi) çalıĢtığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat
belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir. (Yabancı yükseköğretim kurumlarından alınan
diplomaların denkliğini gösteren onaylı belgelerin de sunulması gerekmektedir.)
Yayın Tarihi
: 31.12.2015
BaĢvuru Tarihi
: 31.12.2015
Son BaĢvuru Tarihi : 14.01.2016

BĠRĠMĠ

1

Tıp
Fakültesi

BÖLÜMÜ/ANABĠLĠM
DALI
Dahili Tıp Bilimleri
Bölümü Göğüs
Hastalıkları Anabilim
Dalı

UNVANI DER. AD.

Yardımcı
Doçent

4

1

ĠLAN ġARTLARI
Alanında uzmanlığını
almıĢ olup, KOAH
hastalarında kardiyak
komorbiditeler üzerine
çalıĢması olmak.
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Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz Fakülte bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanunun 23. maddesi ile
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Öğretim
Üyeleri alınacaktır.
- Yardımcı Doçent kadrosuna baĢvuracak adayların özgeçmiĢlerini, Noter tasdikli Doktora
belgesini, Bilimsel ÇalıĢma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerini ekleyerek ilanın yayımı
tarihinden itibaren 15 gün içinde 15.01.2016 tarihine kadar posta ile ya da elden teslim etmek
suretiyle Fakülte Dekanlığı’na baĢvurmaları gerekmektedir.
YurtdıĢından alınmıĢ diplomaların denkliğinin onaylanmıĢ olması gerekmektedir.
BAġVURU ADRESĠ:
DoğuĢ Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Acıbadem Zeamet Sok. No: 21
34722-Kadıköy/Ġstanbul Tel: 444 79 97 / www.dogus.edu.tr
DoğuĢ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Acıbadem Zeamet Sok. No: 21
34722-Kadıköy/Ġstanbul Tel: 444 79 97 / www.dogus.edu.tr
DoğuĢ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı Acıbadem Zeamet Sok. No: 21 34722Kadıköy/Ġstanbul Tel: 444 79 97 / www.dogus.edu.tr
Fakülte

Bölüm/Program

Öğretim
Üyesi

Alanı

Ek Açıklama

Ġktisadi ve
Ġdari Bilimler
Fakültesi

Uluslararası
ĠliĢkiler Bölümü

1

Uluslararası ĠliĢkiler Alanında
Doktora YapmıĢ Olmak.

Yrd. Doç.
Dr.

Mühendislik
Fakültesi

Bilgisayar
Mühendisliği

1

Yazılım veya BiliĢim
Sistemleri Alanında Doktora
YapmıĢ Olmak.

Yrd. Doç.
Dr.

Hukuk
Fakültesi

Özel Hukuk

1

Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Yrd. Doç.
Dr.
11868/1-1
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Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birimlerine, 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 Kanununun 48. maddesinde belirtilen Ģartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi
alınacaktır.
Ġlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaĢılabilir.
Birimi

TIP FAK.

EĞĠTĠM FAK.

Unvanı

ABD

Drc.

Adet

Aranan Nitelikler

Göğüs Hastalıkları

1

1

Uykuda solunum bozukluklarının
kardiyovasküler sisteme olan
etkileri konusunda araĢtırmalar
yapmıĢ olmak.

Doçent

Nöroloji

1

1

-

Profesör

Eğitim Programları
ve Öğretim

1

1

-

Profesör

BaĢvuru Adresi: Bozok Ünv. Personel Daire BĢk. Erdoğan Akdağ Kampüsü Rektörlük
Ġdari Birimler Binası Yozgat / Tel:03542421085
11806/1-1
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Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanununa göre, Doçent kadroları için 25. Madde, Profesör kadroları için
26.maddesi hükümlerine göre tam zamanlı statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır.
Doçent kadrosu için, baĢvuracak adayların 2547 sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen
Ģartlar ile baĢvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmiĢlerini,
1 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve
Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri
ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalıĢmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini
kapsayan ve belgeleyen 4 (Dört) takım dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri
gerekmektedir. (Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların yetkili makamlarca denkliğinin alınmıĢ
olması gerekmektedir.)
Profesör kadrosu için, baĢvuracak adayların 2547 sayılı Kanunun 26.maddesinde
belirtilen Ģartlar ile baĢvurduğu bölüm/anabilim dalı ve baĢlıca araĢtırma eserini belirttikleri
müracaat dilekçelerine özgeçmiĢlerini, 1 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini,
Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, bilimsel
yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalıĢmalarını
ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 6 (Altı) takım dosyayı da ekleyerek
Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Üroloji ana bilim dalında profesör kadrosuna
baĢvuracak adayların; prostat kanseri ve stokinler konusunda araĢtırma ve yayın ve üriner sistem
taĢları konusunda klinik ve deneysel çalıĢmaları olması tercih sebebidir. Son baĢvuru tarihi ilanın
yayınlanmasından itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar Ģahsen yapılacaktır. Süresi
içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan baĢvurular kabul edilmeyecektir. YurtdıĢından alınmıĢ
olan diplomaların yetkili makamlarca denkliklerinin alınmıĢ olması ve noter tasdikli olması
gerekmektedir.)
Ġlan olunur.

FAKÜLTE

Tıp Fakültesi

ĠletiĢim Fakültesi

BÖLÜMÜ/ANABĠLĠM DALI

KADRO
ÜNVANI

ADET

Üroloji Anabilim Dalı

Profesör

1
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ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
— Anayasa Mahkemesinin 23/12/2015 Tarihli ve E: 2014/199, K: 2015/115 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 11/11/2015 Tarihli ve 2013/9880 Başvuru Numaralı Kararı
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NOT: 30/12/2015 tarihli ve 29578 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Kararlar
yayımlanmıştır.
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– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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