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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Dışişleri Bakanlığından:
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MERKEZ MEMURLARININ GÖREVDE

YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/6/2015 tarihli ve 29396 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürür-
lüğe giren Dışişleri Bakanlığı Merkez Memurlarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği
Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde, (ı) bendinde
yer alan “yazılı sınavı” ibaresi ise “yazılı ve sözlü sınavı” şeklinde değiştirilmiştir.

“e) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme suretiyle atanacakların tabi tutulacağı
yazılı ve sözlü sınavı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer
alan “Şube müdürlüğüne” ibaresi ve aynı fıkranın (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bent-
leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Uzman kadrosu için:
1) Lisans düzeyinde yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Bakanlıkta şef, mütercim, bilgisayar işletmeni, daktilograf, memur ve santral memuru

görevlerinde toplam en az 5 yıl çalışmış olmak kaydıyla en az on yıl hizmet süresi bulunmak,”
“c) Şef kadrosu için:
1) Lisans düzeyinde yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Bakanlıkta mütercim, bilgisayar işletmeni, daktilograf, memur ve santral memuru gö-

revlerinde toplam en az 5 yıl çalışmış olmak kaydıyla en az sekiz yıl hizmet süresi bulunmak,”
“ç) Bilgisayar işletmeni, daktilograf, memur ve santral memuru kadroları için:
1) Lisans düzeyinde yükseköğrenim mezunu olmak,



2) Şoför, çocuk eğitimcisi ve matbaacı kadrosunda görev yapanlar için en az beş yıllık
toplam hizmeti bulunmak; yardımcı hizmetler grubunda görev yapan teknisyen yardımcısı,
aşçı, bekçi ve hizmetliler için en az yedi yıllık toplam hizmeti bulunmak,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (e) bendindeki “teknisyen” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı
fıkraya aşağıdaki (h) bendi eklenmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) Psikolog, biyolog, çocuk gelişimcisi, mimar, mühendis, kütüphaneci kadroları için;
ilgili yükseköğretim kurumlarının 4 yıllık bölümlerinden mezun olmak,”

“c) Programcı kadrosu için; kadronun görev alanıyla ilgili eğitim veren en az iki yıllık
yükseköğretim mezunu olmak veya dört yıl süreli yükseköğretim mezunu olup Milli Eğitim
Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak ve en az iki programlama dilini bil-
diğini belgelemek,”

“h) Teknisyen kadrosu için; lise dengi mesleki veya teknik eğitim veren okulların ilgili
bölümlerinden mezun olmak,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(4) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında yüz tam puan üzerinden not
verilir. Yazılı sınavda en az altmış puan alanlar başarılı sayılırlar.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin başlığı “Sözlü sınav” şeklinde
değiştirilmiş, birinci ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrasında yer alan
“Şube müdürlüğü yazılı sınavında” ibaresi “Yazılı sınavda” şeklinde, beşinci fıkrası ise aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Yazılı sınavlarda başarılı olup sözlü sınava katılacakları gösterir liste Bakanlığın
resmi intranet sitesinde ilan edilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kal-
dırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “sözlü
sınavı yapmak” ibaresi “sözlü sınavları yapmak” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasına, “değerlendirile-
rek” ibaresinden önce gelmek üzere “beş iş günü içinde” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve beşinci fıkrasının (b) bendine, “altı aylık süre içinde” ibaresinden sonra gelmek
üzere “aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar” ibaresi
eklenmiştir.

“(1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle, ilan edilen boş kadro sayısı kadar
atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının
aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilerek Bakanlığın resmi intranet sitesinde
ilan edilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine, “alt
görevlere” ibaresinden sonra gelmek üzere “mevzuatla aranan öğrenim, sertifika ve benzeri
belgelere sahip olma şartlarını taşımaları kaydıyla” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Dışişleri Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

24/6/2015 29396
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

ÜRÜN İHTİSAS BORSASININ KURULUŞ, FAALİYET, İŞLEYİŞ VE DENETİM

USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektronik ürün senetleri ile elektronik ürün

senetlerine dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin güven, serbest rekabet ve istikrar içinde şeffaf

ve kolay bir şekilde işlem göreceği Borsanın kuruluşuna, faaliyetlerine ve bu faaliyetlerin de-

netimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Borsanın kuruluşuna, faaliyete geçmesine, organla-

rına, üyeliğe, işlem ve faaliyetlerine, Bakanlık ile Borsanın görev, yetki ve sorumluluklarına

ve Borsaca yapılacak diğer faaliyetlere ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve

Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlan-

mıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

b) Borsa: Elektronik ürün senetleri ile elektronik ürün senetlerine dayalı vadeli işlem

sözleşmelerinin işlem gördüğü Ürün İhtisas Borsasını,

c) Borsa üyesi: Borsada aracılık yapmaya yetkili olanlardan borsa üyeliğine kabul edi-

lenleri,

ç) Borsa yönergeleri: Borsanın işleyiş esaslarını düzenleyen ve bu Yönetmelik çerçe-

vesinde Bakanlık ve Sermaye Piyasası Kurulunun uygun görüşü alınarak yönetim kurulunca

hazırlanan ve yürürlüğe konulan yönergeleri,

d) Elektronik kayıt kuralları: Elektronik ürün senetlerinin oluşturulmasına, bu senetlere

bağlı tüm hak ve yükümlülükler ile işlemlerin ilgili taraflar itibarıyla kayden izlenmesine ilişkin

EKK'nın önerisi üzerine Bakanlıkça belirlenen usul ve esasları,

e) Elektronik Kayıt Kuruluşu (EKK): Elektronik ürün senetlerinin Sistem üzerinden

oluşturulmasını sağlamak, bu senetlere bağlı tüm hak ve yükümlülükler ile işlemleri ilgili ta-

raflar itibarıyla kayden izlemek amacıyla Bakanlıktan lisans almış anonim şirketi,

f) Kanun: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununu,

g) Lisanslı depo işletmesi: Tarım ürünlerinin depolanmasıyla iştigal eden ve 10/2/2005

tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında geçerli bir lisans

belgesine sahip anonim şirketi,
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ğ) Sistem: Elektronik ürün senetlerine ilişkin işlemlerin elektronik ortamda yapılmasını

sağlamak üzere EKK tarafından kurulan ve işletilen veri tabanını,

h) Ürün: Bakanlıkça çıkarılan tebliğlerle düzenlenen, depolanmaya uygun nitelikteki

ve standardize edilebilen temel ve işlenmiş tarım ürünlerini,

ı) Elektronik ürün senedi: Lisanslı depo işletmesince, elektronik kayıt kurallarına uygun

olarak Sistem üzerinden oluşturulan elektronik kaydı,

i) Vadeli işlem sözleşmesi: Satıcının satılan ürünü veya mevzuata uygun olarak ürünü

temsilen çıkarılan senetleri belli bir vade sonunda devir ve teslim etmeyi, alıcının ise ürün be-

delini belli bir vade sonunda ödemeyi taahhüt ettiği alım satıma ilişkin sözleşmeyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Faaliyet

Kuruluş

MADDE 5 – (1) Borsa, Bakanlık ve Sermaye Piyasası Kurulunun teklifi üzerine Ba-

kanlar Kurulu Kararı ile verilen izinle anonim şirket statüsünde kurulur.

Kuruluş şartları

MADDE 6 – (1) Borsanın kurulabilmesi için;

a) Borsada işlem görecek elektronik ürün senedi ve vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin

piyasa yapısının, derinliğinin ve ekonomik ihtiyaç ile etkinlik şartlarının uygun olması,

b) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa uygun olarak anonim şirket

şeklinde esas sözleşmesinin hazırlanması,

c) Pay senetlerinin tamamının nama yazılı olması,

ç) Kurucu, pay sahibi, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürün 7 nci maddede belir-

tilen şartları haiz olması,

d) İlgili mevzuatla aranılan diğer şartlara sahip olunması,

gerekir.

Kurucu, pay sahibi, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürün sahip olması gereken

genel şartlar

MADDE 7 – (1) Borsa kurucularının, pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin ve

genel müdürün;

a) Kendileri veya sınırsız sorumlu oldukları kuruluşlar hakkında iflas veya iflasın erte-

lenmesi kararı verilmemiş ve konkordato ilân edilmemiş olması,

b) Faaliyet izni iptal edilmiş borsada ve faaliyet izinlerinden biri Sermaye Piyasası Ku-

rulunca iptal edilmiş kuruluşlarda bu müeyyideyi gerektiren olayda sorumluluğu bulunan ki-

şilerden olmamaları,

c) Borsanın ve sermaye piyasası araçlarının, kambiyo ve kıymetli madenler ile kıymetli

taşların işlem gördüğü borsaların üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış kuruluşlarda, bu müeyyideyi

gerektiren olayda sorumluluğu bulunan kişilerden olmamaları,
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ç) Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Ban-

kacılık Kanunu, 13/11/1996 tarihli ve 4208 sayılı Kanun ve ödünç para verme işleri hakkında

mevzuat ile 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa aykırılıktan dolayı

hükümlülüklerinin bulunmaması,

d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen

süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis

cezasına ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı

suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hi-

leli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, bilişim sistemini engelleme,

bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması,

suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız

mal edinme suçlarından mahkûm olmaması,

e) Mali ve ticari itibar bakımından Borsanın itibarına zarar verebilecek nitelikte engel

bir durumun bulunmaması,

gerekir.

(2) Tüzel kişinin yönetim kurulu üyesi olarak atanması halinde birinci fıkradaki şartlar

tüzel kişiyi temsil etmek üzere belirlenen gerçek kişiler için de aranır.

Faaliyet izni

MADDE 8 – (1) Kuruluşu yapılan Borsa, Bakanlıktan faaliyet izni almadan borsacılık

işlemlerinde bulunamaz.

(2) Borsaya faaliyet izni verilebilmesi için;

a) Mevzuata uygun muhasebe kayıt, bilgi ve belge sistemi ile düzenli iş akışı ve haber-

leşmeyi sağlayacak yeterli bir organizasyonun kurulmuş, teknik donanımın sağlanmış, iç kont-

rol, denetim ve gözetim birim ve sistemlerinin oluşturulmuş ve işler hale getirilmiş olması,

b) Borsa bünyesinde bulunacak bütün varlıklar için hırsızlık, yangın, duman, infilak,

deprem, dahili su basması, sel, grev-lokavt-kargaşalık, terör, fırtına, yıldırım, yer kayması ve

benzeri rizikolara karşı sigorta yaptırılmış olması,

c) Borsa bünyesinde yeterli nitelikte ve sayıda uzman personelin istihdam edilmiş ol-

ması,

ç) İşlemlerin güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil, dürüst ve rekabetçi bir ortamda ya-

pılması, emirlerin iletilmesi, eşleştirilmesi ve sağlıklı fiyat oluşumu için gerekli bilgi işlem sis-

temlerinin ve teknolojik altyapının kurulmuş olması, buna yönelik gerekli düzenlemelerin ya-

pılması, işlemlerin yedeklenmesi ve bilgi işlem altyapısını kötü niyetli yazılımdan korunması

da dâhil tüm güvenlik önlemlerinin alınması,

d) Borsa yönergelerinin hazırlanmış olması,

e) Borsa bünyesinde takas merkezinin oluşturulmuş olması veya takas işlemlerinin Bor-

sa dışında bir kurumca yapılacak olması halinde 23 üncü maddenin üçüncü fıkrası çerçevesinde

Borsa ve takas kuruluşu arasında bir sözleşmenin yapılmış olması,

f) Elektronik ürün senetlerinin alım satımında EKK ve Borsa arasında gerçekleştirilecek

işlemlere ilişkin olarak EKK ile bir sözleşmenin yapılmış olması,

gerekir.
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Faaliyet izni için aranılan belgeler

MADDE 9 – (1) Faaliyet izni almak için bir dilekçe ile Bakanlığa başvuruda bulunulur.
Dilekçeye aşağıdaki belgeler eklenir:

a) Yönetim, iç kontrol, denetim, gözetim, muhasebe, bilgi işlem ve gerekli diğer hizmet
birimlerinin oluşturulduğunu gösteren organizasyon şeması,

b) Personelin isim, unvan ve eğitim durumlarını gösteren personel listesi ile görev ve
sorumluluklarının yer aldığı iş tanımları,

c) Borsa bünyesinde bulunan bütün varlıklar için hırsızlık, yangın, duman, infilak, dep-
rem, dahili su basması, sel, grev-lokavt-kargaşalık, terör, fırtına, yıldırım, yer kayması ve ben-
zeri rizikolara karşı düzenlenmiş sigorta poliçelerinin onaylı suretleri,

ç) Borsa yönergelerine ilişkin yönetim kurulu kararı,
d) Takas işlemlerinin Borsa dışında bir kurumca yapılacak olması halinde 23 üncü mad-

denin üçüncü fıkrası çerçevesinde Borsa ve takas kuruluşu arasında imzalanan sözleşme,
e) Elektronik ürün senetlerinin alım satımında EKK ve Borsa arasında gerçekleştirilecek

işlemlere ilişkin olarak EKK ile imzalanan sözleşme.
İnceleme komisyonu

MADDE 10 – (1) Faaliyet izni başvurusunda ibraz edilen belgelerdeki bilgilerin mevcut
durumu yansıtıp yansıtmadığını ve 8 inci maddede yer alan teknik ve idari şartların sağlanıp
sağlanmadığını mahallinde incelemek üzere, Bakanlık bünyesinden ve Sermaye Piyasası Ku-
rulu ile Bakanlıkça uygun görülecek diğer kurum ve kuruluşlardan, sayısı beşten az olmamak
üzere teknik ve uzman kişilerden oluşan bir inceleme komisyonu kurulur.

(2) İnceleme komisyonu, birinci fıkrada belirtilen hususlar ile Bakanlıkça gerekli gö-
rülen diğer hususları inceler ve inceleme sonucunu gerekçeleriyle birlikte bir ay içinde bir ra-
pora bağlayarak Bakanlığa sunar.

(3) İnceleme sonucu tespit edilen eksiklik veya sorunların giderilmesi Bakanlıkça talep
edilir.

(4) Bakanlık, inceleme komisyonunca düzenlenen raporu yetersiz bulursa veya ihtiyaç
görürse konuyla ilgili ek ya da yeni bir inceleme yaptırabilir.

Faaliyet izninin verilmesi

MADDE 11 – (1) Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda; kuruluş izni aşama-
sında aranılan şartları kaybetmemiş olan, 8 inci maddede öngörülen şartları taşıdığı anlaşılan
ve 9 uncu maddede belirtilen belgeleri ibraz eden Borsaya faaliyet izni verilir.

(2) Gerekli şartların sağlanmadığının veya güven ve ticarî itibarı sarsıcı ya da faaliyet
izni verilmesine engel geçerli bir sebebin varlığının tespiti hallerinde faaliyet izni verilmez.

(3) Borsanın faaliyet izni Resmî Gazete'de ilan edilir. Faaliyet izni alan şirket, ürün ih-
tisas borsası anonim şirketi unvanıyla faaliyet gösterir.

(4) Borsanın faaliyet alanı tüm Türkiye’yi kapsar. Borsanın faaliyet alanı Türkiye dı-
şındaki ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletilebilir.

Borsanın faaliyet ilke ve esasları

MADDE 12 – (1) Borsanın faaliyetleri sırasında aşağıda yer alan ilkelere uyması zo-
runludur:

a) İşlem görecek araçların serbest rekabet şartları altında kolay ve güvenli bir şekilde
alınıp satılabilmesini sağlamak, bu amaçla gerekli platform ve sistemleri kurmak,
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b) Piyasalarda aynı niteliktekilere adil işlem ilkeleri geliştirmek, sağlıklı fiyat oluşumu

için elverişli ortam hazırlanmasına dönük tedbirleri almak,

c) Oluşan fiyatların tespiti ve ilanı başta olmak üzere Borsada oluşan ve işlem yapan-

ların karar almalarını kolaylaştıracak yeterli nitelik ve kapsamdaki bilgiyi düzenli bir şekilde

uygun araçlarla açıklamak,

ç) Borsada işlem gören elektronik ürün senetlerinin temsil ettiği ürünlere ilişkin ticaret

borsalarında oluşan miktar ve fiyat bilgileri ile piyasaya ilişkin diğer verileri Borsada işlem

yapanların bilgi ve kullanımına sunmak,

d) Piyasanın gelişmesine katkı sağlamak amacıyla; tarımsal piyasaları ilgilendiren ko-

nularda araştırmalar yapmak, bu konularda Bakanlığa bilgi ve öneriler sunmak, ulusal ve ulus-

lararası toplantılar düzenlemek, süreli ve süresiz yayın ile yazılı, sesli veya görüntülü eserler

hazırlamak, yayımlamak,

e) Borsa ile Bakanlık arasında düzenli ve sistematik bilgi akışını sağlayacak mekaniz-

maları kurmak,

f) Yapılan düzenlemelere uyulmasını sağlayacak yeterli mali kaynağı tahsis etmek ve

organizasyonu sağlamak,

g) İşlem yapanlar arasında ayrımcılık yapmamak,

ğ) Borsanın iş ve işlemlerini Bakanlık ile işbirliği ve koordinasyon içinde yürütmek,

h) Tarım ürünleri piyasasının gelişmesine katkı sağlamak için Bakanlık ve ilgili diğer

kurum ve kuruluşlar ile işbirliği ve koordinasyon içinde çalışmak,

ı) Borsanın mali yapısına, organizasyonuna ve piyasa faaliyetlerine ilişkin bilgileri dü-

zenli aralıklarla kamuya açıklamak.

(2) Birinci fıkrada sayılan ilkeler saklı kalmak kaydıyla; Borsa, kendisine verilen gö-

revleri ve yetkileri kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak yerine getirir ve kullanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Borsanın Yönetimi

Yönetim kurulu

MADDE 13 – (1) Yönetim kuruluna Bakanlıkça ve Sermaye Piyasası Kurulunca birer

üye atanır. Bu hususa ilişkin düzenlemenin esas sözleşmede yer alması zorunludur. Bakanlıkça

yönetim kurulu üyeliğine Bakanlık mensupları arasından atama yapılır.

(2) Yönetim kurulu üyeleri en fazla üç yıl için seçilirler. Süresi biten üyenin tekrar se-

çilmesi mümkündür. Yönetim kurulu üyeleri, görev süresi sona ermeden atayan kurum ya da

seçen organ tarafından görevden alınabilir ve yerlerine yeni üyeler atanır/seçilir. Bu üyeler gö-

revden alınan üyelerin görev sürelerini tamamlar.

(3) Genel kurulca seçilen üyeliklerde herhangi bir sebeple boşalma olursa, yönetim ku-

rulu, gerekli nitelik ve şartları haiz birini, geçici olarak yönetim kurulu üyeliğine seçip ilk genel

kurulun onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar

görev yapar ve onaylanması hâlinde selefinin süresini tamamlar.

(4) Üçüncü fıkra çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinde meydana gelen değişiklikler,

değişikliği izleyen beş iş günü içinde Bakanlığa bildirilir.
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(5) Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda

hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.

(6) Yönetim kurulu ayda en az bir defa toplanır. Yönetim kurulu toplantılarının günde-

mi, günü ve saati yönetim kurulu başkanı tarafından belirlenir ve yönetim kurulu toplantıları

yönetim kurulu başkanı veya bulunmaması halinde vekili tarafından idare edilir.

Yönetim kurulu görev ve yetkileri

MADDE 14 – (1) Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu’nda belirlenen görev ve yet-

kilerinin yanı sıra;

a) Borsa yönergelerini hazırlamak,

b) Kota alınma, kottan çıkarılma ile Borsada işlem görme ve işlem görmenin durdurul-

masını karara bağlamak,

c) Şirkete ilişkin iç düzenleme niteliğindeki yönergeleri ve uygulama esaslarını yürür-

lüğe koymak,

ç) Borsacılık işlemlerinin yapılacağı platformların ve sistemlerin oluşturulmasını ve iş-

leyişini sağlamak,

d) Borsada işlemlerin mevzuata ve kurallara uygun olarak düzenli bir şekilde yürütül-

mesini sağlamak, açıklık, güven, dürüstlük ve istikrarı bozan veya bozabilecek hususlarda ge-

rekli tedbirleri zamanında almak,

e) Mevzuata, borsa düzenine ve piyasanın işleyişine uygun hareket etmeyen borsa yö-

neticileri, üyeleri ve personeli hakkında gerekli hukuki işlemleri gecikmeksizin yerine getirmek,

f) İhtiyaç duyulabilecek komiteleri kurarak, üyelerini seçmek ve çalışma esaslarını dü-

zenlemek,

g) Yönetim kurulu kararlarının ilgililere tebliğini sağlamak, bu kararların gereğinin ye-

rine getirilmesini temin etmek ve uygulanmasını izlemek,

ğ) Borsa işlemlerine ilişkin gözetim sistemini kurmak,

h) Borsa bülteninin çıkarılmasını, Borsa tarafından açıklanması gereken bilgilerin ve

Borsada teşekkül eden fiyatların ve istatistiklerin düzenli olarak yayınlanmasını sağlamak,

ı) Borsanın yıllık faaliyet raporunu ve finansal tablolarını hazırlamak,

i) Borsanın bütçesini hazırlamak ve personel kadrosunu karara bağlamak,

j) Borsa gelir kalemlerinin miktar ve oranları ile bunların tahsil zamanı ve şekillerini

belirlemek,

k) Borsa adına imzaya yetkili olanları ve yetki sınırlarını belirlemek,

l) Personel atamalarını yapmak,

m) Borsanın görev ve yetki alanına giren hususlarda yerli ve yabancı diğer borsa ve

kuruluşlar ile uluslararası kuruluşlarla anlaşma yapmak,

n) Hizmet birimlerinin yıllık çalışma programlarını onaylamak ve gerektiğinde deği-

şiklik yapmak,

o) Borsa üyelik başvurularını karara bağlamak ve gerektiğinde Borsa üyelerinin üye-

likten geçici veya sürekli çıkarılmasına karar vermek,

ö) Bakanlığın genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırması ve/veya genel kurul gün-

demine madde ilave edilmesini talep etmesi hallerinde gerekli işlemleri yapmak,
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p) Borsa teşkilatı ve hizmet birimlerinin çalışma ve faaliyet sonuçlarını değerlendirmek;

gözetim, denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma raporlarını karara bağlamak, sonuçlardan

ve önerilerden gerekli gördüklerinin uygulanmasını sağlamak,

r) Şirketin organizasyon yapısını ve birimlerinin görev tanımları ile yetki ve sorumlu-

luklarını belirlemek,

s) Şirket personelinin işe alınmaları, işten çıkarılmaları, nitelikleri, yükselmeleri, per-

formans ölçütleri, sorumluluk ve yükümlülükleri ile disiplin konularını düzenlemek,

ş) Borsa üyelerinin kendi aralarında veya müşterileriyle emirlerin iletilmesi ve eşleşti-

rilmesi ile gerçekleşen işlemlere ilişkin yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmesi işlem-

lerinden doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek, uyuşmazlık

başvurusunun incelenebilmesi için Bakanlık onayı alınmak suretiyle hizmet bedeli alınmasına

karar vermek,

t) Mevzuatla kendisine verilen sair görevleri yerine getirmek,

ile görevli ve yetkilidir.

(2) Yönetim kurulu; Türk Ticaret Kanunu uyarınca münhasıran kendisine bırakılmış

görev ve yetkiler saklı kalmak üzere birinci fıkranın (h), (l), (m), (n) ve (o) bentlerinde yer alan

görev ve yetkilerini, yazılı ve sınırları açıkça belirlenmiş olmak şartıyla devredebilir.

Komiteler

MADDE 15 – (1) Borsada, ilgili mevzuat ve bu Yönetmelik ile yönetim kuruluna ve-

rilen görevlerin yerine getirilmesinde yönetim kuruluna yardımcı olmak üzere işin niteliğinin

gerektirdiği sayıda komite kurulabilir.

(2) Komitelerin kurulmasına, üyelerinin seçilmesine, çalışma usul ve esaslarına ilişkin

ilkeler Borsa yönergelerinde gösterilir.

Genel müdür

MADDE 16 – (1) Yönetim kurulu başkanının teklifi üzerine yönetim kurulu ikinci fık-

rada ve 7 nci maddede belirtilen şartları haiz bir kişiyi genel müdür olarak atar. Genel müdürün

yönetim kurulu üyeleri arasından atanması halinde, genel müdür aynı zamanda yönetim kurulu

başkanı olamaz. Genel müdürün münhasıran bu görev için atanmış olması zorunludur.

(2) Genel müdürün üniversitelerin en az dört yıllık lisans düzeyinde eğitim veren ikti-

sadi ve idari bilimler, hukuk, mühendislik fakülteleri ile sermaye piyasaları veya bankacılık

bölümlerinden mezun olması, iyi derecede İngilizce bilmesi ve ürün piyasalarıyla ilgili kamuda

veya özel sektörde en az on yıl mesleki tecrübeye sahip bulunması gerekir.

(3) Borsa tarafından; genel müdürlüğe atanacak kişi ikinci fıkrada ve 7 nci maddede

aranan şartları taşıdığını gösteren belgelerle birlikte Bakanlığa bildirilir.

(4) Genel müdürün herhangi bir nedenle görevden ayrılması halinde bu durum en geç

beş iş günü içinde Borsa tarafından Bakanlığa yazılı olarak bildirilir.

Temsil ve yönetim yetkisinin devri

MADDE 17 – (1) Yönetim kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetimi, kıs-

men veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine ya da üçüncü kişiye devretmeye

yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanım-

lar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler.
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Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici

bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir. Yö-

netim, devredilmediği takdirde, yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir.

(2) Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür

olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz ol-

ması şarttır.

(3) Yönetim kurulu, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hiz-

met akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak

atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, Türk Ticaret Kanununun 367 nci

maddesine göre hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil

ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcıları atanamaz. Bu şekilde

yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları da ticaret siciline tescil ve ilan edilir.

Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı yönetim kurulu mü-

teselsilen sorumludur.

Borsa hizmet birimleri ve personeli

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik ve ilgili mevzuatla Borsaya verilmiş görevlerin yerine

getirilmesi ve yetkilerin kullanılmasına ilişkin hususların düzenlenmesine yönelik olarak; Bor-

sanın hizmet birimleri, organizasyonu, birim ve kadroların görev tanımları ile yetki ve sorum-

lulukları Borsa yönergeleri ile düzenlenir.

(2) Şirket personelinin işe alınması, nitelikleri, sözleşme esasları, ilerleme, yükselme

ve görevden alınma şekilleri, performans ölçütleri, disiplin esasları, hakları ve yükümlülükleri,

unvanları ve sayıları, yükselmeleri; personele ödenecek her türlü ücret, tazminat, ikramiye,

prim gibi mali ve özlük haklar ve menfaatler, sosyal haklar ve yardımlar, ödenekler, yolculuk,

konaklama ve temsil giderleri, aynî ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar ile hiz-

met ikramiyesi, bireysel emeklilik katkı payı, insan kaynakları stratejileri kapsamında gerek-

tiğinde işten ayrılmalarının teşvikine ilişkin ödemeler ve benzeri her çeşit haklar ve menfaatler

yönetim kurulu başkanının önerisi üzerine yönetim kurulunca belirlenir.

(3) Borsada yönetici ve uzman statüsünde bulunan personelin üniversitelerin en az dört

yıllık lisans düzeyinde eğitim veren iktisadi ve idari bilimler, hukuk, mühendislik fakülteleri

ile sermaye piyasaları veya bankacılık bölümlerinden mezun olması gerekir.

Sır saklama yükümlülüğü ve yasaklar

MADDE 19 – (1) Borsanın organ ve komite üyeleri ile tüm personeli sıfat ve görevleri

dolayısıyla öğrendikleri; borsaya ve borsayla ilişkisi olan ortaklık, kurum ve diğer her türlü

gerçek ve tüzel kişilere ait sırların gizliliğine uymak ve sırları kanunla görevli ve yetkili kılınmış

kişi ve mercilerden başkasına herhangi bir suretle açıklamamak, kendilerinin veya üçüncü ki-

şilerin yarar ve zararına kullanmamakla yükümlüdürler. Bu yükümlülük, ilgililerin borsadaki

görevlerinden ayrılmalarından sonra da devam eder.

(2) Borsa personeli görevlerini ifa ederken, şirketin menfaatlerini dürüstlük kurallarına

uyarak gözetmek, gerekli özeni göstermek, belirlenen ilke ve kurallara uygun hareket etmek,

çağdaş borsacılık ve uluslararası rekabetin gereklerine göre davranmakla yükümlüdür. Borsa

personeli, Borsa üyeleriyle herhangi bir menfaat ilişkisi kuramaz, özel bir kanuna dayanma-

dıkça herhangi bir kurum veya kuruluşta görev alamaz, ticaretle uğraşamaz, Borsada işlem
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yapan ya da Borsa ile doğrudan ya da dolaylı ilişkisi olan ortaklıklarda pay sahibi olamazlar.

Borsa personelinden, Borsayı temsile ve imzaya yetkili kılınanların kendileri ile bunların eşleri

ve velayeti altındaki çocuklarının, Borsa bünyesindeki platform ve sistemlerde alım-satım iş-

lemi yapması yasaktır.

(3) Bu madde hükmüne aykırı hareket eden yönetim kurulu üyelerinin tespiti halinde

borsa genel kurulu en geç otuz gün içinde ilgili yönetim kurulu üyesinin görevden alınması

gündemiyle Bakanlıkça olağanüstü toplantıya çağrılır. Borsanın diğer yönetici ve personeli ise

bu madde hükmüne aykırılığın tespit edildiği tarihten itibaren görevlerinden istifa etmiş sayılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Borsa Üyeliği, İşlem ve Takas Esasları

Borsa üyeliği

MADDE 20 – (1) İlgili Yönetmelik çerçevesinde Borsada aracılık yapmaya yetkili

olanların Borsa üyeliğine kabul edilmesinde aranılacak şartlar, üyelik kayıt ve üyelikten kesin

ya da geçici olarak çıkarılma işlemleri ile Borsa üyeliğine ilişkin diğer usul ve esaslar Borsa

yönergeleri ile düzenlenir.

İşlem esasları

MADDE 21 – (1) Borsada işlemler, borsanın gözetiminde ve rekabet koşulları altında

elektronik ortamda eşleştirme yöntemiyle yapılır.

(2) Bu Yönetmeliğe ve ilgili mevzuata uygun olarak; işlem yöntemi, borsa emirleri,

türleri, geçerlilik süresi, borsaya iletilmesi, eşleştirilmesi, kaydedilmesi, takas, fiyatların ilanı,

işlem yapanların sorumlulukları, vadeli işlem sözleşmelerinde aranacak şartlar ve vadeli işlem

sözleşmelerinin alım satımları gibi hususlar ile işlemlere dair diğer usul ve esaslar Borsa yö-

nergeleri ile düzenlenir.

İşlem limitleri

MADDE 22 – (1) Borsada hesap, hesap tipi ve/veya Borsa üyesi bazında, belli bir anda

veya sürede toplam olarak yapılabilecek azami işlem miktarı, yönetim kurulu tarafından belir-

lenir. İşlem limitlerini, Borsadaki işlem hacmini gözeterek suni fiyat oluşumuna yol açmayacak

şekilde belirlemek esastır. Bakanlık, gerekli gördüğü durumlarda işlem limitlerinin yeniden

belirlenmesini talep edebilir veya işlem limitini geçici süreyle re’sen belirleyebilir.

Ödeme ve teslim esasları ile takas işlemleri

MADDE 23 – (1) Ödeme ve teslimat sürecinin tamamlanması, temerrüt hali ve gide-

rilmesine ilişkin esaslar Borsa yönergeleri ile düzenlenir. Alıcı taraf nakdi ödemekle, satıcı

taraf elektronik ürün senedini teslimle yükümlüdür.

(2) Borsa işlemlerinde; alıcı karşısında satıcı, satıcı karşısında alıcı konumuna geçerek

piyasa katılımcılarının hak ve yükümlülüklerini teminat altına almak ve işlem gören elektronik

ürün senedi ve vadeli işlem sözleşmelerinden kaynaklanan teslim ve ödeme taahhütlerinin za-

manında yerine getirilmesini, nakit ve kıymet transferlerini ve teslim işlemlerini yürütmek üze-

re, Borsa bünyesinde bir takas merkezi oluşturulur veya Borsanın takas işlemlerinden doğan

sorumluluğu saklı kalmak kaydıyla takas hizmetleri konusunda faaliyet gösteren bir kuruluşla

anlaşma yapılır.
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(3) Borsa dışında bir kurumun takas merkezi olarak belirlenmesi durumunda, Borsa ile

takas kuruluşu arasında her iki kurumun hak, yükümlülük ve yetkilerinin belirleneceği bir söz-

leşme yapılır.

Borsada tescil zorunluluğu

MADDE 24 – (1) Elektronik ürün senetleri ve vadeli işlem sözleşmelerinin alım satım

işlemlerinin Borsada kontrolü ve tescili zorunludur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Bakanlığın görev ve yetkileri

MADDE 25 – (1) Borsanın her türlü işlem, hesap, kayıt ve defterleri Bakanlığın göze-

tim ve denetimine tabidir. Bakanlık gerekli gördüğünde bağımsız denetim kuruluşlarına da de-

netim yaptırabilir. Borsa organlarında bulunanlar ile Borsa personeli defter, belge ve kayıtlarını

görevli denetim elemanlarına ibraz etmek ve istenen bilgileri doğru olarak vermek zorundadır.

(2) Bakanlık, Borsanın güven, açıklık ve istikrar içinde faaliyet göstermesine ilişkin

düzenlemeler yapmaya, mevzuata aykırılık durumunda, kuruluş ve faaliyet şartlarının kaybe-

dilmesi halinde veya Borsada işlem yapanların haklarının ve kamu menfaatinin korunmasının

gerektiği hallerde ya da olağan dışı menfi gelişmelerde; mevzuata, piyasa istikrarına ve Bor-

sanın amaç ve ilkelerine uygunluğu sağlamak üzere uyarmaya, süre vererek eksikliklerin gi-

derilmesini talep etmeye, talimat vermeye, Borsa organlarında bulunanlar ile Borsa personelinin

yetkilerini kısıtlamaya veya kaldırmaya, diğer her türlü tedbiri almaya, Borsa faaliyetlerini kıs-

men veya tamamen durdurmaya, faaliyet iznini askıya almaya veya iptal etmeye, mahkeme

kararıyla yönetimine ve malvarlığına el koymaya ve tasfiyesini istemeye görevli ve yetkilidir.

Borsanın görev ve sorumlulukları

MADDE 26 – (1) Borsa, 12 nci maddede belirtilen faaliyet ilke ve esaslarına, bu Yö-

netmelik hükümlerine, Borsa yönergelerine ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak faaliyet gös-

termekle yükümlüdür.

(2) Borsa işlemlerine ilişkin; alıcı karşısında satıcı, satıcı karşısında alıcı konumuna

geçerek piyasa katılımcılarının hak ve yükümlülüklerini teminat altına almak, alım satımın tes-

cili, devir ile bedelinin ödenmesi, takas işlemleri, alıcı ve satıcı ile üçüncü şahısların haklarının

korunması, yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, risklerin takibi, kontrolü ve alım satıma ilişkin

diğer hususlar, Borsanın sorumluluğundadır.

(3) İkinci fıkrada belirtilen işlemlerden doğan zararlar, takas işlemlerinden doğan rizi-

kolar ile Borsa üyelerinin alım satım emirlerini mevzuata uygun şekilde yerine getirmemesin-

den kaynaklanan zararlar Borsa tarafından oluşturulan borsa garanti fonunca tazmin edilir. Bor-

sa garanti fonunun oluşturulması, fona katılım, gelirlerinin tahsili, kullanılması, yönetilmesi

ve bununla ilgili diğer usul ve esaslar Borsa yönergeleri ile düzenlenir.

Organ üyeleri, borsa üyeleri ile personelin sorumluluğu

MADDE 27 – (1) Borsanın para hükmündeki evrak, senet ve sair malları aleyhine suç

işleyen ve bilanço, zabıtname, rapor ve diğer çeşitli kâğıt ve defterler üzerinde suç mahiyetinde

değişiklik yapan veya bunları kasten yok eden organ üyeleri ile personel hakkında Kanunun

76 ncı maddesi hükmü uygulanır.
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(2) Borsa tarafından talep edilmesi durumunda, Borsa üyeleri mali tablo ve raporları

Borsaya vermek zorundadır.

ALTINCI BÖLÜM

Mali Hükümler

Borsanın gelirleri

MADDE 28 – (1) Borsanın gelirleri şunlardır:

a) Borsa üyelerinden tahsil olunan üyelik kayıt ücreti,

b) Borsa üyelerinden tahsil olunan yıllık aidatlar,

c) Borsa tescil ücretleri,

ç) Yapılan hizmetler karşılığı alınan ücretler,

d) Menkul, gayrimenkul sermaye iradı, şirket karları ve döviz gelirleri,

e) Belge ve yayın gelirleri,

f) Bağışlar ve yardımlar,

g) Sair gelirler.

(2) Bu maddede belirtilen gelir kalemlerinin, sair gelir ve bağışlar dışında kalanların

miktar ve oranları ile bunların tahsil zamanı ve şekilleri yönetim kurulunca belirlenir. Bu gelir

kalemlerinden üyelik kayıt ücreti, yıllık aidat ve borsa tescil ücreti Bakanlık onayı ile yürürlüğe

girer.

Borsa garanti fonu payı

MADDE 29 – (1) Borsa tarafından; gerçekleştirilen işlemler üzerinden, Borsa üyesi

ve işlem türü esas alınarak yönetim kurulu tarafından belirlenen ve Bakanlık tarafından onay-

lanan miktar veya oranda borsa garanti fonu payı alınır.

Borsa tescil ücreti

MADDE 30 – (1) Borsa tarafından, elektronik ürün senedi alım satım değeri üzerinden

en çok onbinde beş oranında tescil ücreti alınır. Tescil ücreti oranı Borsa yönetim kurulu tara-

fından belirlenir ve Bakanlık tarafından onaylanır.

Lisanslı depoculuk tazmin fonu payı

MADDE 31 – (1) Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununun 24 üncü maddesi

uyarınca Borsada işlem gören elektronik ürün senedi alım satımından tahsil edilecek borsa

tescil ücretlerinin yüzde onu ile Borsada işlem gören elektronik ürün senedi alım satım bede-

linin binde yarımı, Borsa veya takas merkezi tarafından aylık olarak lisanslı depoculuk tazmin

fonuna aktarılır.

Bütçe ve kesin hesap

MADDE 32 – (1) Borsanın bütçe ve kesin hesabı, yönetim kurulunun teklifi üzerine

genel kurulca onaylanır.

Kâr dağıtımı

MADDE 33 – (1) Yıllık kârın hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı, yönetim kurulu-

nun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır.

10 Ağustos 2017 – Sayı : 30150                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 13



YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Lisanslı depo işletmeleriyle sözleşme

MADDE 34 – (1) Elektronik ürün senetlerinin güven içinde ticaretinin ve takibinin ya-

pılabilmesini teminen Borsa ile lisanslı depo işletmesi arasında sözleşme yapılır. Sözleşmede;

elektronik ürün senetlerinin Borsaya kota ettirilmesi, hareketlerinin kontrol ve takibi, teyidi,

iptali, bilgi akışının düzenli olarak sağlanması, lisanslı depolardaki ürünlerin gerektiğinde Bor-

saca incelenmesi ve kontrolü ile aralarındaki bilgi iletişim sistemine ilişkin hususlar yer alır.

İş birliği

MADDE 35 – (1) Borsa, ilgili mevzuattan kaynaklanan bir sınırlama veya engel ol-

madığı sürece kendisini geliştirmek, daha iyi hizmet sunmak ve piyasadaki güven ve istikrarı

artırmak amacıyla ticaret borsalarıyla, çalışma konusu farklı diğer borsalarla, yabancı ülkeler-

deki borsalarla, tarım ürünleri piyasasında faaliyet gösteren diğer kurum ve kuruluşlar ile ulus-

lararası kuruluşlarla teknik hususlar da dahil çeşitli alanlarda iş birliği yapabilir.

İlgili yönetmelikler

MADDE 36 – (1) Elektronik ürün senetleri ve vadeli işlem sözleşmelerinin Borsada

alım satımına aracılık edilmesine, aracıların yetkilendirilmesi ile bu yetkinin askıya alınması

ve iptaline, aracıların gözetim ve denetimine ve elektronik ürün senetleri ve vadeli işlem söz-

leşmeleri üzerindeki aracılık hizmetlerine dair diğer işlemlere ilişkin usul ve esaslar Bakanlık

ve Sermaye Piyasası Kurulunun birlikte çıkaracağı yönetmelikle düzenlenir.

(2) Elektronik ürün senetleri ve vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin gerçekleştirilen iş-

lemler üzerindeki gözetim ve denetim faaliyetleri Bakanlık ve Sermaye Piyasası Kurulunun

müştereken çıkaracağı bir yönetmelikle düzenlenir.

Uygulanacak diğer hükümler

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Kanunun, 5300 sayılı

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununun ve Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri

uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 38 – (1) 9/3/2005 tarihli ve 25750 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ürün

İhtisas Borsalarının Kuruluş, İşleyiş ve Denetim Usul ve Esasları Hakkında Genel Yönetmelik

yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Kanunun 53 üncü maddesinin sekizinci fıkrası gereğince

Borsa faaliyete geçinceye kadar elektronik ürün senetlerinin alım satımı konusunda yetkilen-

dirilen ticaret borsalarının söz konusu yetkileri, Borsanın faaliyet izninin Resmî Gazete’de ilan

edildiği tarihte başkaca bir işleme gerek kalmaksızın sona erer.

Yürürlük

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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Hacettepe Üniversitesinden:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP BİLİM DOKTORU 

BÜTÜNLEŞİK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM  VE SINAV 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/3/2008 tarihli ve 26821 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hacettepe
Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bilim Doktoru Bütünleşik Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Programa kayıtlı öğrencilere; Fakülteden mezun olduktan sonra eğitim-öğretim ve
sınavlara ilişkin konularda, 26/11/2016 tarihli ve 29900 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygula-
nır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Çekirdek program öncesinde öğrencinin özel öğrenci statüsünde almış olduğu ders-
lerle ilgili uygulamalar hakkında; danışman görüşü göz önüne alınarak anabilim dalı akademik
kurulunca yapılan teklif doğrultusunda Enstitü Yönetim Kurulu tarafından verilen karar uygu-
lanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 22 – (1) Çekirdek programa kaydı yapılan öğrencilerin özel öğrenci statü-

sünde almış oldukları derslere ait kredi transferi hakkında, anabilim dalı akademik kurulunca
yapılan teklif doğrultusunda Enstitü Yönetim Kurulu tarafından verilen karar uygulanır.”

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

—— • ——
İstanbul Üniversitesinden:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/11/2012 tarihli ve 28475 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

19/3/2008 26821

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 18/4/2012 28268
2- 9/9/2014 29114
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Marmara Üniversitesinden:

MARMARA ÜNİVERSİTESİ KIRAAT İLMİ EĞİTİMİ UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve  kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Marmara Üniversitesine bağlı olarak kurulan
Marmara Üniversitesi Kıraat İlmi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faa-
liyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline iliş-
kin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Marmara Üniversitesi Kıraat İlmi Eğitimi Uygulama ve Araştırma
Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve
çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-
nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin danışma kurulunu,
b) Merkez: Marmara Üniversitesi Kıraat İlmi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merke-

zini, 
c) Müdür: Merkezin müdürünü,
ç) Rektör: Marmara Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Marmara Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin yönetim kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 4 – (1) Merkezin amaçları şunlardır: 
a) Üniversite bünyesindeki örgün ilahiyat lisans ve lisansüstü öğretim programları dı-

şında kıraat ilmi ile ilgili her türlü eğitim, öğretim ve araştırma programları düzenlemek,
b) Üniversitenin, kıraat alanında faaliyetlerde bulunan ulusal ve uluslararası kuruluşlar

ile olan işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmak.
Merkezin faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkez, amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bu-
lunur:

a) Kamu ve özel sektöre bağlı kurum ve kişilere yönelik olarak kıraat ilmi ile ilgili alan-
larda ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları, kurslar, seminerler ve konferanslar
düzenler,
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b) Kıraat alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası çalışmaları takip eder,
c) Kıraat alanıyla ilgili bilimsel yayınlara akademik destek verir,
ç) Kıraat alanında faaliyette bulunan ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği içinde

bulunur ve onların faaliyetlerine akademik katkı sağlar,
d) Faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmaları koordine eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları 

MADDE 6 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından iki
yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, merkezin ça-
lışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversite öğretim elemanları arasından en çok iki kişi
müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından iki yıl süre ile görevlendirilir. Müdür yardımcıları,
müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür
yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman
yardımcılarından birisini vekil tayin eder. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir müdür
görevlendirilir. 

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,
c) Yönetim kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve

toplantılara başkanlık etmek, yönetim kurulu kararlarını uygulamak,
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını

hazırlamak ve onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak,
d) Danışma kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak. 
Yönetim kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim kurulu; merkez müdürü ile altı öğretim üyesi veya öğretim
görevlisi ile birlikte toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyeleri Rektör tarafından iki
yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim kurulu en az iki ayda bir salt çoğunlukla toplanır ve kararlar katılan üye-
lerin salt çoğunluğuyla alınır. 

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağ-

lamak,

10 Ağustos 2017 – Sayı : 30150                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 17



c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak,

ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları

belirlemek,

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektörlüğe

sunmak.

Danışma kurulu

MADDE 11 – (1) Danışma kurulu; merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten

veya çalışma alanlarına göre merkez faaliyetlerine katkısı olacak Üniversite öğretim elemanları

ile istekleri halinde diğer kamu veya özel kurum ve kuruluş temsilcileri, yurt içinden veya yurt

dışından uzmanlar arasından belirlenen en fazla on iki üyeden oluşur. Danışma kurulu üyeleri,

müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından iki yıllığına görevlendirilir. Süresi biten üyeler ye-

niden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi

tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Danışma kurulu, müdürün başkanlığında çoğunluk koşulu aranmadan yılda bir kez

olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde danışma kurulunu olağanüstü toplantıya

çağırabilir.

Danışma kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma kurulu istişari bir organ olup görevleri şunlardır:

a) Merkezin uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek, yönetim kuruluna

önerilerde bulunmak,

b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi, deneyim ve önerilerde bulunmak,

c) Merkez ile ilgili kuruluş ve sektörler arasında iletişim kurulmasını sağlamak,

ç) Müdür ve yönetim kurulu tarafından danışma kurulu gündemine getirilen diğer ko-

nularda önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşı-

lanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin demirbaşına kaydedilerek, kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Üniversite Senatosu ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Marmara Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2014/381 

KARAR NO : 2016/641 

Hakaret, Tehdit, Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar 

numarası yazılı 27/12/2016 tarihli ilamı ile 125/1, 106/1-1. cümle, 86/2 maddesi gereğince 3000 TL 

ADLĠ PARA cezası ile cezalandırılan Mustafa ve Mahi oğlu, 19/09/1983 doğumlu, Sivas, Zara, 

GümüĢçevre mah/köy nüfusuna kayıtlı HASAN KESER tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ, 

gerekçeli karar tebliğ edilememiĢtir. 

1 - 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına 

karar verilmiĢ olup, Ġlan olunur. 5914 

————— 

ESAS NO : 2015/62 

KARAR NO : 2016/494 

Taksirle Birden Fazla KiĢinin Yaralanmasına Neden Olma suçundan Mahkememizin 

yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 27/09/2016 tarihli ilamı ile 89/4 maddesi gereğince 5 AY 

EHLĠYETE EL KONULMASI (TCK 53/6), 3000 TL ADLĠ PARA cezası ile cezalandırılan 

Osman ve Hayriye oğlu, 01/07/1968 doğumlu, Malatya, Yazıhan, Epreme mah/köy nüfusuna 

kayıtlı AHMET BERKTAġ tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ, yakalama emri tebliğ 

edilememiĢtir. 

1 - 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına 

karar verilmiĢ olup, Ġlan olunur. 5915 

—— • —— 

Dinar Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2013/300 

KARAR NO : 2014/13 

Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 

09/01/2014 tarihli ilamı ile 157/1 maddesi gereğince 2 Yıl Hapis, Mükerrerlere Özgü Denetimli 

Serbestlik (TCK 58/6), Belirli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakma (TCK 53/1), 1000 TL Adli 

Para cezası ile cezalandırılan Mustafa ve Pari oğlu, 13/10/1969 d.lu Denizli, Merkezefendi, 

Sümer nüfusuna kayıtlı MUSTAFA ORHAN tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ, 

Mahkememizin 24/05/2017 tarihli infazın devamına iliĢkin ek karar tebliğ edilememiĢtir. 

1 - 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına 

karar verilmiĢ olup, Ġlan olunur. 5982 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

UN, UN ÇEġĠTLERĠ, ġEKER, KEPEK VB. YÜKLEME, BOġALTMA, DEPOYA ĠSTĠF, 

ĠSTĠFTEN UN SĠLOLARINA BOġALTILMASI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden: 

1 - Fabrikamız, konusu Ģartnamede belirtilen Un, Un ÇeĢitleri, ġeker, Kepek vb. Yükleme 

BoĢaltma, Depoya Ġstif, Ġstiften Un Silolarına BoĢaltma iĢi kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale 

edilecektir. 

2 - Ġhale 21.08.2017 Pazartesi günü saat 14:00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı 

salonunda yapılacaktır. 

3 - Ġhale ile ilgili Ģartname 200 TL (ĠkiyüzTürklirası) bedelle Fabrikamız Ticaret 

Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 

4 - Nihai teklifler en geç 21.08.2017 Pazartesi günü saat 14:00’a kadar Fabrikamız Ticaret 

Müdürlüğü’ne verilmiĢ olması gerekmektedir. 

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ 

  Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 

  Tel: (0312) 397 33 65 - 66   Faks: (0312) 397 33 74 - 71 

 7255/1-1 

————— 

EKMEKLĠK UN ALIMI YAPILACAKTIR 

1 - Fabrikamız, konusu Ģartnamede belirtilen 50.000 çuval Ekmeklik Un alımı kapalı zarf 

ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 

2 - Nihai teklifler en geç 16.08.2017 ÇarĢamba günü saat 14:00’a kadar Fabrikamız 

Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiĢ olması gerekmektedir. 

3 - Ġhale ile ilgili Ģartname 100 TL (YüzTürklirası) bedelle Fabrikamız Ticaret 

Müdürlüğü’nden temin edilebilir.  

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

5 - Bu Ġhale 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nun Ġstisna alımı kapsamındadır. 

6 - 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: (0312) 397 33 65 - 66 Faks: (0312) 397 33 74 - 71 

 7256/1-1 
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11.290 ADET ġORT MAYO SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Milli Savunma Bakanlığı Kara Harp Okulu Komutanlığı ihtiyacı 11.290 

adet ġort Mayo, Ofisimiz tip ticari Ģartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca belirlenen marka ve 

modellere uygun olarak, 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 Ofisimizinwww.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, 17/08/2017 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 - Ġhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

6 - 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. 7257/1-1 
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TESĠS YAPIM VE ĠġLETLETĠM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

1 - Belediyemizce tesis yapılmak ve iĢletilmek üzere 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 

37 ve müteakip maddeler hükümlerine göre Kapalı Teklif Usulüyle Ġrtifak ve ĠĢletme Hakkı 

verilecektir. 

2 - Söz konusu ihale, TepebaĢı Ġlçesi Eskibağlar Mh. 4153 ada, 1 parselde kayıtlı 2.587,00-m² 

yüzölçümlü taĢınmaz üzerine 29 (yirmidokuz) yıllık ĠĢletme ve Ġrtifak Hakkı Verilmesi karĢılığında, 

bütün masrafları Ġrtifak Hakkı Sahibi tarafından karĢılanmak suretiyle tesis yaptırılması ve 

iĢletilmesini kapsamaktadır.  

3 - Ġrtifak Hakkının süresi, yapım (1 yıl) ve iĢletme (28 yıl) süreleri toplamı olarak 29 

(yirmidokuz) yıldır.  

4 - Ġhale 23.08.2017 ÇarĢamba günü saat 15:30’da Belediyemiz Encümen Salonunda 

yapılacaktır. 

5 - Ġhaleye iliĢkin Ġdari ġartname ile ekleri ihale tarihine kadar mesai saati içerisinde 

Satınalma Dairesi BaĢkanlığında ücretsiz olarak görülebilir veya KDV dâhil 500,00- TL bedelle 

makbuz karĢılığında aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların Ġdari ġartname 

ve eklerini satın almaları zorunludur. 

6 - Ġhaleye katılabilmeleri için isteklilerin, ihale tarih ve saatine kadar aĢağıda yazılı 

belgeleri sıra numaralı alındı karĢılığında Yazı ĠĢleri ġube Müdürlüğüne teslim etmeleri 

gerekmektedir: 

a) Yasal yerleĢim yeri sahibi olduklarına iliĢkin belge (Gerçek kiĢiler için Nüfus 

Müdürlüklerinden, Tüzel KiĢiler için Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınacak bir belge ile 

belgelendirilecektir.) 

b) Tebligat için Türkiye’de adresini gösteren belge, (Ġstekliler tarafından bir dilekçe ile 

belgelendirilecektir.) 

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;  

1) Gerçek kiĢi olması halinde kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya 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, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge.   

3) Ortak giriĢim olması halinde, ortak giriĢimi oluĢturan gerçek ve/veya tüzel kiĢilerin her 

birinin (1) ve (2) deki esaslara göre temin edecekleri belge. 

d) 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, 

3) Ortak giriĢim olması halinde, ortak giriĢimi oluĢturan gerçek kiĢi ve/veya tüzel kiĢilerin 

her birinin (1) ve (2) deki esaslara göre temin edecekleri belgeler. 

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.  

f) 2886 Sayılı Kanuna göre teminat olarak kabul edilen değerlerden yukarıda belirtilen 

miktarda geçici teminatın yatırıldığına iliĢkin belge. 

g) Ġhale dokümanının satın alındığına iliĢkin belge. 

h) ġartname ekindeki örneğine uygun olarak hazırlanan teklif mektubu.  
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ı) Ġhale tarihine kadar yer görme yapılması ve bu yer görme belgesinin ihale dosyası ile birlikte 

sunulması zorunludur. (Yer görme belgesi Fen ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığınca tanzim edilecektir.) 

i) Ġhale ilan tarihinden sonra alınmıĢ bağlı olduğu vergi dairesine borcunun bulunmadığına 

dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneği. 

j) Ġhale ilan tarihinden sonra alınmıĢ SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) ya borcunun 

bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneği. 

k) Ġsteklilerin ortak giriĢim olması halinde bu Ģartnameye ekli örneğe uygun Ortak 

GiriĢim Beyannamesi vermesi. 

l) Bu Ģartnameye ekli örneğine uygun olarak düzenlenmiĢ Noter tasdikli Anonim ġirket 

Kurma Taahhütnamesini vermesi, 

m) 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa göre yasaklı 

olmadığına dair taahhütname. 

n) Ġsteklilerin ayrıca aĢağıdaki belgeleri sunmaları zorunludur. 

1) Ġhale tarihi itibariyle Çevre ve ġehircilik Bakanlığınca ―Yapı, Tesis ve Onarım ĠĢleri 

Ġhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve ĠĢ Bitirme Belgelerinin 2017 Yılına Ait 

Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ‖ ile tespit edilen katsayıya göre güncellenmiĢ tutarı 

itibari yatırım maliyetinin en az %50’i oranında bir üst yapı iĢine iliĢkin iĢ bitirme belgesi, 

2) Ġsteklilerin itibari yatırım maliyetinin en az %50’si kadar bankalar nezdindeki 

kullanılmamıĢ nakdi kredisi veya serbest mevduatını gösterir banka referans mektubu sunması 

zorunludur. Banka referans mektubu ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiĢ olmalıdır.  

Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, (o) fıkrasında istenilen belgelerin ortaklardan biri 

tarafından münferiden veya birlikte sağlanması yeterlidir. 

7 - Sabıka kaydı olup olmadığına iliĢkin Cumhuriyet Savcılığından ilk ilan tarihinden 

sonra alınmıĢ Adli Sicil Belgesi. Alınan bu belgede ―Adli Sicil Kaydı‖ veya ―Adli Sicil ArĢiv 

Kaydı‖ var ise o kayıtlara iliĢkin mahkeme kararı da eklenecektir. (Tüzel kiĢi olması halinde 

sabıka kaydı tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri için ayrı ayrı verilecektir.) 

8 - YurtdıĢındaki kurum, kuruluĢ ve idarelerden alınan belgelerin ilgili ülkedeki Türk 

Büyükelçiliği veya BaĢkonsolosluğunca onaylanmıĢ olması gerekir. 

9 - 2886 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde sayılanlar, Ġdari ġartnamede belirtilen Ģartları 

taĢımayan ve/veya belgeleri teslim etmeyenler ya da eksik teslim edenler ile idari Ģartnamenin 

14’ncü maddesinde sayılanlar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. 

10 - Muhammen Bedeli yıllık 270.000,00-TL + KDV’dir. 

11 - Ġhale konusu iĢin Ġdarece hesaplanmıĢ olan itibari yatırım tutarı 12.523.025,60-TL’dır 

12 - Bu iĢin Geçici Teminatı 383.790,77-TL’dır. Sadece tedavüldeki Türk Parası ve 2886 

sayılı Kanunun 27 nci maddesine uygun olarak düzenlenmiĢ Banka teminat mektupları ile Devlet 

tahvilleri ve Hazine kefaletini haiz tahviller Geçici Teminat olarak kabul edilecektir. 

13 - Ġhaleye katılabilmek için istekliler tekliflerini en geç ihale tarih ve saatine kadar sıra 

numaralı alındılar karĢılığında Yazı ĠĢleri ġube Müdürlüğüne verebilecekleri gibi, iadeli taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderebilirler. Telgraf veya faksla yahut sanal ortamda ya da CD ortamında 

yapılacak baĢvurular dikkate alınmayacak, postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul 

edilmeyecektir. 

14 - BaĢvuru dosyası idareye teslim edildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi 

olsa, dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiĢtirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması 

yönünde yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

15 - Belgeleri eksik olan isteklilerin teklifleri açılmadan iade edilecektir. 

16 - Ġdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

17 - ĠĢbu Ġlan ile ĠĢ’e ait Ġdari ġartname ve eki ihale dokümanları arasında çeliĢki 

bulunması halinde, Ġdari ġartname hükümleri geçerli olacaktır. 

Ġlan olunur. 7291/1-1 
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FUEL - OĠL TANKLARININ MOTORĠN TANKLARINA DÖNÜġTÜRÜLMESĠ 

PROJELENDĠRME DANIġMANLIK HĠZMET ALIMI ĠġĠ  

ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Ġstanbul Fuel Oil ve Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı (B) ĠĢletme Müdürlüğünde 

bulunan, Fuel-Oil A, B, C, D ve L Tanklarının Motorin Tanklarına DönüĢtürülmesi Projelendirme 

danıĢmanlık hizmet alımı iĢi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2017/390976 

Dosya No : 2017/15 

1 - Ġdarenin 

a) Adı : EÜAġ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi BaĢkanlığı 

b) Adresi : EÜAġ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi BaĢkanlığı 

Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/13 Çankaya 

/ANKARA 

c) Telefon numarası : 0 312 212 69 00 - (Mustafa BOZYĠĞĠT: 2680) 

d) Faks numarası : 0 312 212 17 48 

e) Elektronik posta adresi : - 

2 - Ġhale konusu iĢin adı, niteliği,  

     Türü ve miktarı : Ġstanbul Fuel Oil ve Doğalgaz Kombine Çevrim 

Santralı (B) ĠĢletme Müdürlüğünde bulunan, Fuel-Oil 

A, B, C, D ve L Tanklarının Motorin Tanklarına 

DönüĢtürülmesi Projelendirme DanıĢmanlık Hizmet 

Alımı iĢi. 

3 - Ġhale konusu iĢin 

a) Teslim yeri/iĢin  

    Yapılacağı yer : Ġstanbul Fuel Oil ve Doğalgaz Kombine Çevrim 

Santralı (B) ĠĢletme Müdürlüğü 

b) Teslim tarihi/iĢin süresi : ĠĢin süresi 60 takvim günüdür. 

4 - Ġhale ile ilgili bilgiler 

a) Ġhale Dokümanı bedeli : 118,00- TL (KDV dahil) 

b) Dokümanın görülebileceği /  

    Satın alınabileceği yer : EÜAġ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi BaĢkanlığı 

Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/13 Oda 

No:20 Çankaya/ANKARA 

c) Ġhale Usulü : Açık ihale usulü 

d) Ġhale tarih ve saati : 06.09.2017, Saat: 11:00 

e) Tekliflerin verileceği yer : Teklifler 06.09.2017 saat 11:00’a kadar; 

  EÜAġ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi BaĢkanlığı 

Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/F-1 Oda 

No:C-1 Çankaya / ANKARA adresine verilebileceği 

gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

f) Ġhalenin yapılacağı yer : EÜAġ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi BaĢkanlığı 

  Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/F-1 Oda 

No:C-3   Çankaya / ANKARA 

g) Ġhale dokümanına  

    UlaĢılabilecek internet adresi : www.euas.gov.tr 

5 - Bu ihale, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, ġirketimiz Satınalma ve Ġhale 

Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 7243/1-1 
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ESKĠġEHĠR-KONYA HATTINDA 40 ADET 49 E1 RAYA UYGUN BETON 

TRAVERSLĠ MAKAS FERġĠ HĠZMET ALIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2017/393100 

Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD ĠĢletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. 

Silo Yolu Cad. No: 2/1 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 ĠĢin Adı ve Miktarı: 

EskiĢehir-Konya hattında 49E1’lik raya uygun 34,20 boyunda 21 adet sağ, 19 adet sol 

olmak üzere toplam 40 adet beton traversli KS bağlantı malzemeli basit makasın istif halde 

bulunduğu istasyonlardan ferĢ edilecek bölgeye nakliyesi, hat dıĢında uygun Ģekilde montajı, eski 
makasların sökülmesi, zeminin kazılması, zeminin tesviyesi, balastın yüklenmesi, eski makasın 

yerine yeni makasın ferĢ edilmesi, makasın makineli tamiratları, alüminotermit kaynaklarının 

yapılması ve gerilim alınması, çıkan makasın vagonlara yüklenmesi, TCDD’nin göstereceği yere 

tahliye edilmesi ve istiflenmesi hizmet alım iĢi ihale edilecektir. 

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 Ġhale Komisyonu 

BaĢkanlığı-AFYONKARAHĠSAR adresine ihale gün ve saati olan 21/08/2017 günü saat 15:30’a 

kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

4 - Ġhale dokümanı TCDD ĠĢletmesi 7. Bölge Satın Alma ve Stok Kontrol Müdürlüğü Mal 

ve Hizmet Alım Ġhale Komisyon Bürosu GAR/AFYONKARAHĠSAR adresinde görülebilir. Ġhaleye 
teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD ĠĢletmesi 7. Bölge 

Muhasebe ve Finansman Müdürlüğü Afyonkarahisar veznesinden KDV Dahil 300,00 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. 7280/1-1 
—— • —— 

1 ADET KENDĠ YÜRÜR ÇAYIR BĠÇME MAKĠNESĠ YURTĠÇĠ VEYA  

YURTDIġINDAN SATIN ALINACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

1 - Genel Müdürlüğümüzce 1 Adet Kendi Yürür Çayır Biçme Makinesi, yurtiçi veya 

yurtdıĢından kapalı teklif usulü ile satın alınacaktır. 
2 - Bu iĢe ait Ģartname (Teknik ve Ġdari) 200,00 - TL mukabili Karanfil Sok. No: 62 

Bakanlıklar/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire BaĢkanlığından temin 

edilebilir. ġartname bedeli Genel Müdürlük veznesine veya T. Halk Bankası Ankara/Kurumsal 

ġubesi nezdinde bulunan TR 3000 0120 0945 2000 1300 0060 nolu hesabına yatırılacaktır. 

3 - Bu ihale için verilecek geçici teminat miktarı teklif edilecek bedelin %3’ü karĢılığı 

tutarında olacaktır. 
4 - Ġsteklilerin teklif mektuplarını en geç 05.09.2017 günü saat 14:30’a kadar Tarım 

ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisine vermeleri veya bu tarihte ele geçecek Ģekilde 

göndermeleri Ģarttır. 

5 - Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

6 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3/g maddesi gereğince istisna 

kapsamında olup, TĠGEM Alım-Satım ve Ġhale Yönetmeliği esaslarında yapılacaktır. 

ADRES: 

Tarım ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü 

Karanfil Sok.No.62  

06100 Bakanlıklar-ANKARA-TÜRKĠYE 

Tel  : 90 (312) 417 00 47 

Fax : 90 (312) 425 59 55 7251/1-1 
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1.485 m2’LĠK KAPALI ALAN ĠLE 22.040 m2 AÇIK ALAN KĠRAYA VERĠLECEKTĠR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

1 - Genel Müdürlüğümüze bağlı Destek Hizmetleri Daire BaĢkanlığı bünyesinde bulunan 

(Yenimahalle Ġlçesi Atatürk Orman Çiftliği Mahallesi - Gazi/ANKARA) 1.485 m2’lik kapalı alan 

ile 22.040 m2 açık alan olmak üzere toplam 23.525 m2 alan 5 yıllığına kiraya verilecektir. 

2 - Ġhale, 22/08/2017 Salı günü saat 14:30’da Kapalı zarf usulü teklif alma suretiyle Tarım 

ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok. No: 62   Bakanlıklar/ANKARA) Merkez Alım-Satım 

ve Ġhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. Ġhaleye iĢtirak eden olmaması veya verilen fiyatların 

uygun görülmemesi halinde ihale 29/08/2017 Salı günü aynı saat ve Ģartlarda tekrar edilecektir. 

3 - Teklif mektupları en geç 22/08/2017 Salı günü saat 14.30’a kadar TĠGEM genel evrak 

servisine verilmiĢ olacaktır. 

4 - Ġhaleye ait bilgiler aĢağıya çıkarılmıĢtır. 

 

Parti No 

Ġhale Konusu 

Alanın Adı 

Toplam 

Miktarı (m²) 

Ġhale Muhammen 

Bedeli TL/Ay 

(KDV Hariç) 

Yıllık Muhammen 

Kira Bedeli TL/Yıl 

Ġhale Geçici 

Teminatı (TL) 

1 Kapalı ve Açık Alan 23.525 m² 37.500,00 450.000,00 45.000,00 

 

5 - Geçici teminatın nakit olarak yatırılması durumunda ihalenin baĢlayacağı saat’e kadar 

T.Halk Bankası Bakanlıklar ġubesindeki TR310001200940800004000020 IBAN no’lu hesaba 

yatırılıp alınacak makbuz komisyonumuza ibraz edilecektir. 

6 - Ġhale, Teklif fiyatları, KDV hariç 23.525 m2 kapalı alanın tamamı için verilecektir. 

Böylece Ġhale, söz konusu kapalı ve açık alana en yüksek fiyatı teklif eden müĢteriye ihale 

edilecektir. Kapalı ve açım alanın bölünerek bir kısmına teklif verilmesi mümkün değildir. 

7 - Ġhale Ģartnamesi Tarım ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok. No: 62 

Bakanlıklar / ANKARA) adresinden temin edilebilir. 

8 - TĠGEM Ġktisadi Devlet TeĢekkülü olup 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanuna tabi değildir. 

Ġhale konusu iĢin kiralama olması sebebiyle bu ihale 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa da tabi 

olmayıp, ihale TĠGEM Alım-Satım ve Ġhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. 

TARIM ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Karanfil Sok. No: 62 

Bakanlıklar/ANKARA 

Tel: 0 312 417 84 70 - 80 

Fax: 0 312 425 59 55 

Ġlan olunur. 7229/1-1 
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TRAFO MERKEZĠ ĠġLETĠLMESĠ HĠZMETĠ ALINACAKTIR 

TEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğünden: 

TEĠAġ 3. Bölge Müdürlüğü TMĠ-400/18.3-2 Grup Aliağa-2 Trafo Merkezi (Bakım ve 

Güvenlik Hizmetleri Hariç) 3 (Üç) Yıl Süre Ġle ĠĢletilmesi iĢi TEĠAġ’nin 4734 sayılı Kamu Ġhale 

Kanununun 3/g Yönetmeliği 19.maddesinde belirtilen açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale Kayıt No : 2017/391292 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Üniversite Caddesi No: 57 Bornova/ĠZMĠR 

b) Telefon - Faks Numarası : 0 232 477 1300 - 0 232 477 1315 

c) Elektronik Posta Adresi (varsa) : 3grupmd@teias.gov.tr 

2 - Ġhale Konusu hizmetin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Ġhale konusu hizmet alımı, TEĠAġ 3. Bölge 

Müdürlüğü TMĠ-400/18.3-2 Grup Aliağa-2 Trafo 

Merkezi (Bakım Ve Güvenlik Hizmetleri Hariç) 3 

(Üç) Yıl Süre Ġle ĠĢletilmesi Ġhalesi 

b) Yapılacağı Yer : Ġhale konusu hizmet alımı, Aliağa Trafo Merkezinin 

bulunduğu ilçede yapılacaktır. 

c) ĠĢin Süresi : Ġhale konusu hizmet iĢinin süresi 3 (üç) yıldır. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Ġhale, TEĠAġ 3. Bölge Müdürlüğü Üniversite Caddesi 

No: 57 Bornova/ĠZMĠR adresinde yapılacaktır. 

b) Tarihi - Saati : Ġhale, 17/08/2017 tarihinde saat 14:00’da yapılacaktır. 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi,  

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi, 

4.1.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 

alınmıĢ ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu 

gösterir belge, 

4.1.2.2. Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı 

bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu 

yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,  

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;  

4.1.3.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  

4.1.3.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde 

sayılan durumlarda olunmadığına iliĢkin yazılı taahhütname,  

4.1.5. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen teklif mektubu,  

4.1.6. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminat, 

4.1.7. Ġhale konusu iĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
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4.1.8. Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.9. Gerçek veya tüzel kiĢi olması durumuna göre ortağı olduğu Ģahıs Ģirketleri ile 

sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye Ģirketlerine iliĢkin beyanname, 

4.1.10. Tüzel kiĢi istekli tarafından sunulan iĢ deneyim belgesinin, aynı tüzel kiĢinin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iĢ deneyim belgesinin baĢka 

bir tüzel kiĢiye kullandırılmayacağına iliĢkin taahhütname. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler 

4.2.1. Bankalardan temin edilecek, isteklinin mali durumu ile ilgili belgeler: 

Ġsteklinin teklif edeceği Toplam bedelin %10’undan az olmamak üzere istekli tarafından 

belirlenecek tutarda bankalar nezdinde kullanılmamıĢ nakit kredisi veya kullanılmamıĢ teminat 

mektubu kredisini gösterir, yerli bankalardan alınacak belgeler. 

4.2.2. Ġsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eĢdeğer 

belgeleri: 

Ġhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; 

a) Yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri, 

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eĢdeğer belgeler, a ve b bendinde sayılan belgelerden 

birinin sunulması yeterlidir. Ġsteklinin; 

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması  

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,  

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,  

yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Bu kriterleri bir önceki yılda 

sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal 

tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Serbest 

meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiĢ ve onaylanmıĢ serbest meslek 

kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere 

oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden 

bulunacak oranın en az (1,25) olması Ģartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli 

mali müĢavir veya serbest muhasebeci mali müĢavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. 

Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar 

aranmaz. Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya 

bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eĢdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki 

yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki 

yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların 

parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

4.2.3. ĠĢ hacmini gösteren belgeler: 

a) Ġhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, 

b) Taahhüt altında devam eden hizmet iĢlerinin gerçekleĢtirilen kısmının veya bitirilen 

hizmet iĢlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiĢ 

faturalar, Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.  

Toplam cironun teklif edilen bedelin %12’sinden, taahhüt altında devam eden iĢlerin 

gerçekleĢtirilen kısmının veya bitirilen iĢlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %8’inden 

az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere iliĢkin belgeyi 

sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait 

belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik 

kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır. Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla 

ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun 

yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları 

sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden 

yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 
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4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler 

4.3.1. ĠĢ deneyim belgeleri: 

4.3.1.1. Ġsteklinin ana statüsü gereği Elektrik Üretimi veya Ġletimi ile ilgili herhangi bir 

alanda hizmet verdiğini veya verebileceğini gösteren belge veya belgeler. 

4.3.1.2. Ġhalenin ilan tarihinden geriye doğru son beĢ yıl içinde kamu veya özel sektörde 

tek sözleĢmeye dayalı olarak; sözleĢme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak 

gerçekleĢtirilen veya denetlenen veya yönetilen ihale konusu iĢle ilgili deneyimini gösteren 

belgeler.  

Ġstekliler, teklif edilen bedelin en az %30’u oranında ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere ait 

tek sözleĢmeye dayalı olarak alınmıĢ ĠĢ Deneyim belgesi vereceklerdir.  

4.4. Bu ihalede benzer iĢ olarak; 

4.4.1. Ġhalenin ilan tarihinden geriye doğru son 10 yıl içinde kamu veya özel sektöründe 

tek sözleĢmeye dayalı olarak; sözleĢme bedelinin en az % 70’i oranında kusursuz olarak 

gerçekleĢtirilen, denetlenen veya yönetilen, Elektriksel gücü en az 5 MWe olan elektrik 

santralının tesis edilmesi veya iĢletilmesi 154 kV ve üzeri enerji iletim hattının iĢletilmesi, 154 kV 

ve üzeri iletim trafo merkezinin (komple veya tevsiat) anahtar teslimi olarak tesis edilmesi, ĠĢleri 

benzer iĢ olarak kabul edilecektir. 

4.5. Ġsteklilerin tekliflerinde ―Eleman Ağırlık Puan Dağılımı Tablosu’na göre trafo 

merkezinde çalıĢtırmayı taahhüt ettikleri (Mesul Mühendis, Trafo iĢletme Mesul teknisyeni, Trafo 

iĢletme teknisyeni) elemanların puanlarının asgari 64 (AltmıĢ Dört) puanı sağlaması Ģarttır. Aksi 

halde o grup için Ġstekli teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu amaçla çalıĢtırmayı taahhüt 

ettiği eleman puanları Ekteki ―ĠĢletme Elemanları Puan tablosu‖na yazılacaktır.  

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

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Ġhale dokümanı TEĠAġ 3.Bölge Müdürlüğü Üniversite Caddesi No: 57 

Bornova/ĠZMĠR adresinde görülebilir ve 350,00.- TL + KDV karĢılığı aynı adresten temin 

edilebilir. Posta yoluyla ihale dokümanı satıĢ bedeli: 375,00 TL + KDV’dir Ġhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 17/08/2017 tarihi, saat 14:00’a kadar TEĠAġ 3. Bölge Müdürlüğü Üniversite 

Caddesi No: 57 Bornova/ĠZMĠR adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, her bir iĢ kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat Ģeklinde vereceklerdir. Ġhale sonucu, 

ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iĢ kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 7195/1-1 
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KÖMÜR TORBASI ALINACAKTIR 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2017/387816 

1 - Ġdarenin 

a) Adı : Türkiye Kömür ĠĢletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü 

Adresi : Hipodrom Caddesi No: 12   Yenimahalle/Ankara 

Telefon ve Faks : Tel:   (0312) 540 10 00 

  Faks: (0312) 540 16 60 

Elektronik Posta Adresi : tkisatinalma@tki.gov.tr 

2 - Ġhale Konusu Malın; 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Lamineli Polipropilen 18.000.000 Adet 

b) Teslim Edileceği Yer : ELĠ Müessese Müdürlüğü Cenkyeri Ambarı Soma/ 

MANĠSA 

c) Teslim Tarihi : SözleĢmenin imzalanmasını müteakip 120 takvim günü 

içerisinde teslim edilecektir. 

3 - Ġhalenin Yapılacağı Yer : T.K.Ġ. Genel Müdürlüğü 2. Kat Toplantı Salonu / Ankara 

4 - Ġhale Tarih ve Saati : 07/09/2017 14:00 

5 - Ġhale Dokümanının Görülmesi ve Temini: 

a) Ġhale dokümanı Hipodrom Caddesi No: 12 Yenimahalle/Ankara TKĠ Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi BaĢkanlığı 11. Kat 1108 nolu odada bedelsiz olarak görülebilir ve bedeli 

karĢılığı temin edilir. 

b) Ġhale dokümanı bedeli KDV dâhil 100,- TL’dir. Ġhaleye katılacak olanların Ģartname 

satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saatte TKĠ Genel Müdürlüğü Genel Evrak ve 

ArĢiv ġefliğine verilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

Ġhale (son teklif verme) saatine kadar Ġdareye ulaĢmayan teklifler değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

7 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında 

geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 30 günden 

az olmamak üzere isteklilerce belirlenir. 

8 - Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 

120 takvim günü olmalıdır. 

9 - Ġdaremiz bu ihale ile ilgili olarak; ―Ceza ve Ġhalelerden Yasaklama Hükümleri‖ hariç 

4734 ve 4735 Sayılı Kanunlara tâbi değildir. 

10 - Ġhale dokümanının kargo ile istenmesi halinde; doküman bedelinin VAKIFBANK 

KURUMSAL ġUBE TR 2500 0150 0158 0072 9329 4080 nolu hesap numarasına yatırılarak, 

dekontun ve isteklinin adı, adresi, vergi numarasını belirtir bir dilekçenin (0312) 540 16 60 nolu 

faksa gönderilmesi gerekmektedir. 7240/1-1 
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KÖMÜR TORBASI ALINACAKTIR 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2017/395168 

1 - Ġdarenin 

a) Adı : Türkiye Kömür ĠĢletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü 

Adresi : Hipodrom Caddesi No: 12 Yenimahalle/Ankara 

Telefon ve Faks : Tel:   (0312) 540 10 00 

  Faks: (0312) 540 16 60 

Elektronik Posta Adresi : tkisatinalma@tki.gov.tr 

2 - Ġhale Konusu Malın; 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Lamineli Polipropilen 10.000.000 Adet 

b) Teslim Edileceği Yer : GLĠ Müdürlüğü Tunçbilek Ambarı   TavĢanlı/KÜTAHYA 

c) Teslim Tarihi : SözleĢmenin imzalanmasını müteakip 180 takvim günü 

içerisinde teslim edilecektir. 

3 - Ġhalenin Yapılacağı Yer : T.K.Ġ. Genel Müdürlüğü 2. Kat Toplantı Salonu / Ankara 

4 - Ġhale Tarih ve Saati : 12/09/2017 - 14:00 

5 - Ġhale Dokümanının Görülmesi ve Temini : 

a) Ġhale dokümanı Hipodrom Caddesi No: 12 Yenimahalle/Ankara TKĠ Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi BaĢkanlığı 11. Kat 1108 nolu odada bedelsiz olarak görülebilir ve bedeli 

karĢılığı temin edilir. 

b) Ġhale dokümanı bedeli KDV dâhil 100,- TL’dir. Ġhaleye katılacak olanların Ģartname 

satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saatte TKĠ Genel Müdürlüğü Genel Evrak ve 

ArĢiv ġefliğine verilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

Ġhale (son teklif verme) saatine kadar Ġdareye ulaĢmayan teklifler değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

7 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında 

geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 30 günden 

az olmamak üzere isteklilerce belirlenir. 

8 - Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 

120 takvim günü olmalıdır. 

9 - Ġdaremiz bu ihale ile ilgili olarak; ―Ceza ve Ġhalelerden Yasaklama Hükümleri‖ hariç 

4734 ve 4735 Sayılı Kanunlara tâbi değildir. 

10 - Ġhale dokümanının kargo ile istenmesi halinde; doküman bedelinin VAKIFBANK 

KURUMSAL ġUBE TR 2500 0150 0158 0072 9329 4080 nolu hesap numarasına yatırılarak, 

dekontun ve isteklinin adı, adresi, vergi numarasını belirtir bir dilekçenin (0312) 540 16 60 nolu 

faksa gönderilmesi gerekmektedir. 7241/1-1 
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FABRĠKAMIZ KOMPLE OTOMASYONLU ANAEROBĠK ATIKSU ARITMA TESĠSĠNĠN 
ĠġLETĠLMESĠ, RAFĠNERĠ KISMI KRĠSTAL ġEKER AMBALAJLAMA SARSAK 

KONTROLÜ VE TEMĠZLĠK ĠġLERĠ, PANCARIN YÜZDÜRÜLMESĠ VE  
KĠREÇ OCAĞI ĠġLERĠNĠN YAPILMASI, MEYDAN HAM FABRĠKA  

KAZAN DAĠRESĠ KISIMLARININ TEMĠZLĠĞĠ VE MALZEME  
TAġINMASI ĠġLERĠ HĠZMET ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt no : 2017/356918 
1 - Ġdarenin 
a) Adresi : Mimarsinan Mahallesi Talip Kaban Bulvarı No: 27 

Merkez/ERZĠNCAN 
b) Telefon ve faks numarası : 0 446 223 95 00 - 0 446 223 91 67 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : erzincanseker@turkseker.gov.tr 
2 - Ġhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız Komple Otomasyonlu Anaerobik Atıksu 

Arıtma Tesisinin ĠĢletilmesi 1 Adet Çevre 
Mühendisi 11 Personel Olmak Üzere Toplam 12 
KiĢi ile 110 Gün süreyle Toplam 1350 Yevmiye. 

  Rafineri Kısmı Kristal ġeker Ambalajlama Sarsak 
Kontrolu ve Temizlik ĠĢleri 18 KiĢi ile 115 Gün 
Süreyle Toplam 2.115 Yevmiye. 

  Pancarın Yüzdürülmesi ve Kireç Ocağı ĠĢlerinin 
Yapılması 18 KiĢi ile 115 Gün Süreyle 2.115 
Yevmiye. 

  Meydan Ham Fabrika Kazan Dairesi Kısımlarının 
Temizliği ve Malzeme TaĢınması ĠĢi, 15 KiĢi ile 115 
Gün Süreyle 1.762,5 Yevmiye. (Bayramlar Dahil). 

b) ĠĢin yapılacağı yer : Erzincan ġeker Fabrikası Müdürlüğü 
c) ĠĢin Süresi : 2017/2018 Kampanya Dönemi Süresince 

Fabrikamız Komple Otomasyonlu Anaerobik Atıksu 
Arıtma Tesisinin ĠĢletilmesi 110 (Yüzon), Rafineri 
Kısmı Kristal ġeker Ambalajlama Sarsak Kontrolu 
ve Temizlik ĠĢleri 115 (YüzonbeĢ), Pancarın 
Yüzdürülmesi ve Kireç Ocağı ĠĢlerinin Yapılması 
115 (YüzonbeĢ), Meydan Ham Fabrika Kazan 
Dairesi Kısımlarının Temizliği ve Malzeme 
TaĢınması ĠĢi 115 (YüzonbeĢ) Gündür. 

3 - Ġhalenin 
a) Yapılacağı yer : Erzincan ġeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası 

Toplantı Salonu 
b) Son teklif verme tarihi ve saati : 22/08/2017 Salı Günü Saat 14:00’de 
4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: (Ġdari Ģartnamede belirtilmiĢtir.) 
5 - Ġhale dokümanı: Erzincan ġeker Fabrikası Müdürlüğü Ticaret Servisinden görülebilir 

ve 100,00 (Yüz TL) karĢılığında aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların 
ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler 22.08.2017 Salı günü saat 14:00’e kadar Erzincan ġeker Fabrikası 
Müdürlüğü haberleĢme servisine verileceği gibi iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. 
(Postadaki gecikmelerden Ġdare sorumlu tutulmayacaktır.) 

7 - Ġstekliler, teklif edilen bedelinin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu Ģarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (KırkbeĢ) takvim 
günü olmalıdır.  

9 - Ceza ve yasaklamaya iliĢkin hususlar hariç, mezkûr ihale 4734 Sayılı Kamu Ġhale 
Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa tabi değildir. 7209/1-1 
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MEKANĠK BARĠYERLERĠN ELEKTRĠKLĠ BARĠYERLĠ HALE DÖNÜġTÜRÜLMESĠ ĠÇĠN 

GEREKLĠ EKĠPMAN SATIN ALINMASI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2017/382066 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi 

No: 121/A 35220   Alsancak/Ġzmir 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 464 31 31 / 4108 - 0 232 464 77 98 

c) Elektronik Posta Adresi : 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 

Dokümanların Görülebileceği 

Ġnternet Adresi : malzeme.tcdd.gov.tr/index/ihaleler.htm 

2 - Ġhale konusu malın adı ve miktarı: Mekanik Bariyerlerin Elektrikli Bariyerli Hale 

DönüĢtürülmesi Ġçin Gerekli Ekipman Satın Alınması ĠĢi. 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLĠ ĠSTEKLĠLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık 

Ġhale Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiĢtir. 

4 - Tekliflerin TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

BaĢkanlığına 21.08.2017 Pazartesi Günü Saat 15:00’de kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

5 - Ġhale dokümanı TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Ġhale 

Komisyonu bürosunda görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunlu olup TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 300,00.- TL bedelle 

temin edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 7155/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

Ahmet Oğlu ġükrü KoĢar Vakfı Çorum 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 04.04.2017 

tarihli ve E: 2015/1744, K: 2017/604 sayılı kararıyla dağılmıĢ, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 

l. Hukuk Dairesinin 20.06.2017 istinaf karar tarihli ve E: 2017/598, K: 2017/604 sayılı kararı ile 

kesinleĢmiĢtir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 7226/1-1 

—— • —— 

Çankaya Kaymakamlığı Dikmen Öğretmen Necla Kızılbağ Ortaokulu Müdürlüğünden: 

ĠLGĠ: Ankara Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 04.10.2016 tarih ve 663.07/81 sayılı 

yazıları. 

Hakan ATEġ - Dikmen Öğretmen Necla Kızılbağ Ortaokulu Eski Beden Eğitimi 

Öğretmeni 

Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif MüfettiĢleri BaĢkanlığı’nın hakkınızda yaptığı 

soruĢturma sonucunda mali yönden getirilen teklif aĢağıdadır. 

―MALĠ YÖNDEN: ÇekilmiĢ sayılma iĢleminin tesis edileceği gün olan 30.05.2016 

tarihinden itibaren yersiz ödenen maaĢının, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel 

Tebliği doğrultusunda; kiĢilerden alacakları hükümleri gereğince yasal faizi ile birlikte Hakan 

ATEġ’ten tahsil edilmesi yönünde sonuç ve kanaate varılmıĢtır.‖ 

7201 Sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur. 

 7196/1-1 
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Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI - YÜKSEKÖĞRETĠM KURUL 

BAġKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ 

REKTÖRLÜĞÜ 
Ġl/Ġlçe ANTALYA / KONYAALTI 

Adresi 
DUMLUPINAR BULVARI 

KAMPUS / ANTALYA 
Tel-Faks 0 242 310 20 19 

Posta Kodu 07010 E-Mail ihale@akdeniz.edu.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
KAMPÜS YEMEKÇĠLĠK GIDA 

TUR. SAN. TĠC. A. ġ. 
 

Adresi 
Aydınlık Mah. Depo Sok. No: 95/1 

Konyaaltı/ANTALYA 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
4960367888  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ANTALYA  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 86441 / 85000  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) 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. 

 7269/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

AVRUPA BĠRLĠĞĠ UZMAN YARDIMCILIĞI YARIġMA SINAV DUYURUSU 

Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığınca, Genel Ġdare Hizmetleri Sınıfında boĢ bulunan 3 adet 7’nci 

dereceden Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı kadrosuna, atama yapılmak üzere YarıĢma Sınavı 

yapılacaktır. 

(Ġngilizce) Mütercim Tercümanlık bölümü mezunlarından 2 (Ġki), (Fransızca) Mütercim 

Tercümanlık Bölümü Mezunlarından 1 (Bir) kiĢi olmak üzere toplam 3 (Üç) Avrupa Birliği 

Uzman Yardımcısı istihdam edilecektir. 

1 - YARIġMA SINAVINA KATILMA ġARTLARI: 

- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan 

genel Ģartları taĢımak, 

- En az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin veya bunlara denkliği Yükseköğretim 

Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdıĢındaki öğretim kurumlarının ―Ġngilizce 

Mütercim Tercümanlık ve Fransızca Mütercim Tercümanlık‖ bölümlerinden mezun olmak. 

- T.C. Ölçme, Seçme ve YerleĢtirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2017 yılında yapılan 

Kamu Personeli Seçme Sınavlarında KPSSP3 puan türünden asgari 80 puan almıĢ olmak 

kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan baĢlanarak sıralanması neticesinde; öğrenim 

dalları itibariyle alınacak Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı sayısının 4 katı aday arasına girmek. 

- Sınav tarihine kadar geçerliğe sahip Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (YDS) 

(Ġngilizce) ve Fransızca dillerinden en az (A) düzeyinde puan almak veya buna denk kabul edilen 

uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak. 

- GiriĢ sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beĢ (35) yaĢını 

doldurmamıĢ olmak 

- Erkek adaylar için baĢvuru ve sınav tarihi itibariyle askerlik hizmetini yapmıĢ veya 

erteletmiĢ veya askerlik hizmetinden muaf olmak 

Ģartları aranır. 

Son sıradaki adayla, aynı puanı almıĢ adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır. 

2 - BAġVURU ġEKLĠ VE YERĠ: 

- BaĢvurular www.ormansu.gov.tr internet adresinden 21.08.2017 - 11.09.2017 tarihleri 

arasında gerçekleĢtirilecektir. Son baĢvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ulaĢmayan baĢvurular 

değerlendirmeye alınmayacaktır.  

- Adaylar baĢvuru sırasında KPSS Sonuç Belgesi, YDS Sonuç Belgesi, Mezuniyet Belgesi 

ve var ise bunlara ait Denklik Belgelerini sistem üzerinden ekleyeceklerdir. 

- Sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait liste 12.09.2017 tarihinde ilan edilecektir. 

- Sınava katılmaya hak kazanan adayların aĢağıda sıralanan belgeleri 11.09.2017-

15.09.2017 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde Alparslan TürkeĢ Caddesi No: 71 BeĢtepe / 

ANKARA adresindeki Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı Personel Dairesi BaĢkanlığına Ģahsen ya da 

posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler sebebiyle zamanında 

ulaĢtırılamayan evraklar değerlendirmeye alınmayacaktır.  

a) Elektronik ortamda yapılacak baĢvuru sonucunda çıktısı alınarak imzalanacak BaĢvuru 

Formu, 

b) KPSS Sınav sonuç belgesi aslı veya fotokopisi veya ÖSYM’nin internet sitesinden 

edinilen çıktısı,  

c) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve Bakanlıkça onaylanmak üzere 1 adet 

fotokopisi ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdıĢındaki 

öğretim kurumlarından mezun olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği,  

ç) Ġki adet vesikalık fotoğraf (4.5x 6 cm. son altı ay içerisinde çekilmiĢ olacak.) 



10 Ağustos 2017 – Sayı : 30150 RESMÎ GAZETE Sayfa : 39 

 

- BaĢvuru formları ve eki belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen Ģartlara haiz 

olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi www.ormansu.gov.tr internet adresinden 

duyurulacak olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.  

- Sınava katılmaya hak kazanan adayların, 25.09.2017 - 03.10.2017 tarihleri arasında en 

geç sınav saatinden yarım saat önce mesai saatleri içerisinde Alparslan TürkeĢ Caddesi No: 71 

BeĢtepe / ANKARA adresindeki Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı Personel Dairesi BaĢkanlığından 

fotoğraflı YarıĢma Sınavına GiriĢ belgesini imza karĢılığı Ģahsen alması gerekmektedir. 

4 - SINAVIN ġEKLĠ: 

Sınav sözlü olarak yapılacaktır. Yapılacak sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 

a) Sınav konularına iliĢkin bilgi düzeyi, 

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücünü, 

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranıĢ ve tepkilerinin mesleğe uygunluğunu,  

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığını,  

d) Genel yetenek ve genel kültürünü,  

e) Bilimsel ve teknolojik geliĢmelere açıklığını, 

değerlendirmek için Sınav Kurulu tarafından sınava tabi tutulacaklardır. 

Adaylar, birinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ilâ (e) bentlerinde yazılı özelliklerin 

her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda baĢarılı sayılmak için, kurul 

baĢkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 

yetmiĢ olması Ģarttır.  

Mesleki Alan Bilgisi Konusunun Alt Konuları Ģunlardır: 

- Avrupa Birliği (Tarihi, Kurumları, Politikaları) 

- Uluslararası Kurumlar 

- Temel Hukuk Bilgisi 

- Uluslararası Hukuk 

- Çeviri (Türkçe’den yabancı dile ve yabancı dilden Türkçe’ye sözlü ve yazılı çeviri) 

konularından soru sorulacaktır. 

Ġkinci dil olarak Arapça bildiğini belgelemek tercih sebebi olacaktır. 

5 - SINAV YERĠ VE TARĠHĠ: 

Sözlü Sınav, 03.10.2017 tarihinde saat 09:30’da Alparslan TürkeĢ Cad. No: 71 BeĢtepe-

Yenimahalle/ANKARA adresindeki Bakanlık merkez binasında yapılacaktır. Aynı gün bitmemesi 

halinde takip eden günlerde sözlü sınava devam edilecektir. 

Adayların, sınav saatlerinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır 

bulunmaları ve yanlarında, Sınava GiriĢ Belgesi ile fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (nüfus 

cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. 

6 - DEĞERLENDĠRĠLME: 

Değerlendirme Bakanlıklar ve BaĢbakanlık Bağlı KuruluĢları Avrupa Birliği Uzmanlığı 

Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. Adayların Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığına 

atanmaları baĢarı derecesi sıralamasına göre yapılır. 

7 - YARIġMA SINAVI SONUÇLARININ DUYURULMASI: 

YarıĢma Sınavını kazananların listesi Bakanlığımız web sitesinde (www.ormansu.gov.tr) 

ve Alparslan TürkeĢ Cad. No: 71 BeĢtepe - Yenimahalle/ANKARA adresindeki Ek Hizmet 

Binasında ilan edilecektir. YarıĢma Sınavı kazanan Uzman Yardımcısı adaylarına ayrıca yazılı 

tebligat yapılacaktır. 

8 - ĠTĠRAZ: 

YarıĢma sınavı sonuçlarının açıklanmasını müteakip 7 (yedi) gün içerisinde yazılı olarak 

itiraz edilebilir. Süresi içinde ve usule uygun yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. 

Ġlanen duyurulur. 7252/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Tekirdağ Ġli, Marmara Ereğlisi Ġlçesi, 2 pafta, 5626 parsel üzerindeki 1127017 YĠBF nolu 

inĢaatın denetimini üstlenen Çorlu Söz Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin kuruluĢ ortağı Kemal Tamay 

ERAY (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7272, Oda Sicil No: 

59706) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 6. Ġdare Mahkemesinin 

04.05.2017 tarihli ve E.2017/237 sayılı kararı ile ―dava konusu iĢlemin teminat alınmaksızın 

yürütülmesinin durdurulmasına‖ hükmedildiğinden, 15.11.2016 tarihli ve 29889 sayılı Resmi 

Gazete ilanı ile Kemal Tamay ERAY hakkında tesis edilmiĢ olan idarî iĢlemlerin yürütülmesi 

03.08.2017 tarihli ve 18954 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuĢtur. 

Ġlgililere duyurulur. 7253/1-1 

————— 

Tekirdağ Ġli, Malkara Ġlçesi, 2 pafta, 8 ada, 17 parsel üzerindeki 892424 YĠBF nolu 

inĢaatın denetimini üstlenen 9995 Ticaret Sicil No ile Çorlu Ticaret Odasına kayıtlı 802 nolu Yapı 

Denetim Ġzin Belgesine sahip YeĢil Vadi Yapı Denetim Ltd. ġti. (Yeni unvanı: As YeĢil Vadi ĠnĢ. 

Taah. ve Tic. Ltd. ġti.) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 14. Ġdare 

Mahkemesinin 29.03.2017 tarihli ve E.2016/5411 sayılı kararı ile ―dava konusu iĢlemin 

yürütülmesinin durdurulması isteminin reddine‖ karar verilmiĢ ise de; davacının karara karĢı 

itirazı Ankara Bölge Ġdare Mahkemesi 6. Ġdari Dava Dairesinin 04.05.2017 tarihli ve Y.D. Ġtiraz 

No: 2017/302 sayılı kararı ile kabul edilerek, yürütmenin durdurulması isteminin reddine dair 

kararın kaldırılmasına ve ―dava konusu iĢlemin, dava sonuna kadar ve teminat aranmaksızın 

yürütülmesinin durdurulmasına‖ hükmedildiğinden, 15.11.2016 tarihli ve 29889 sayılı Resmi 

Gazete ilanı ile YeĢil Vadi Yapı Denetim Ltd. ġti. ve kuruluĢ ortağı Deniz ÖZDEMĠR (ĠnĢaat 

Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 73439) hakkında tesis edilmiĢ olan idarî iĢlemlerin 

yürütülmesi 04.08.2017 tarihli ve 19048 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuĢtur. 

Ġlgililere duyurulur. 7254/1-1 

—— • —— 

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil 

Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara ĠliĢkin Yönetmelik, 

Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri ilgili 

maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen Ģartları 

sağlayanlardan öğretim üyesi alınacaktır. Profesör kadrosuna atanacak daimi statüde çalıĢtırılacaktır. 

Ġlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.agu.edu.tr adresinden ulaĢılabilir. 

 

Birimi Unvanı Anabilim Dalı Derece Adet Aranan nitelikler 

Mühendislik 

Fakültesi 
Profesör Makine 1 1 

Makine tasarım ve kontrol 

alanında, robotlar ve adaptif 

kontrol üzerine çalıĢmaları 

olmak. 

 7278/1-1 
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Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koĢulları yerine getirmiĢ olmak kaydı ile aylık ve özlük 

hakları yönünden 4857 sayılı ĠĢ Kanunu hükümlerine tabi olarak, Fen - Edebiyat Fakültesi, Güzel 

Sanatlar Fakültesi, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi, ĠletiĢim Fakültesi, Mühendislik Mimarlık 

Fakültesi, Tıp Fakültesi, Meslek Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu ve Uygulamalı 

Bilimler Yüksekokulu bünyesine çeĢitli alanlarda; 24 Öğretim Üyesi alınacaktır. Ġlana konu olan 

kadrolar tam zamanlıdır. 

Profesör, kadrosuna baĢvuracakların, baĢvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir 

dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiĢ, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve 

yurt dıĢından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör kadrosuna baĢvuracakların 

doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalıĢmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde vermeleri 

gerekmektedir. 

Doçent kadrosuna baĢvuracakların, baĢvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir 

dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiĢ, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve 

yurt dıĢından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Doçent kadrosuna baĢvuracakların 

doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalıĢmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri 

gerekmektedir. 

Yardımcı Doçent kadrosuna baĢvuracakların, baĢvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü 

belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiĢ, öğrenim durumunu gösteren belgeler 

(onaylı suret ve yurt dıĢından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve 

çalıĢmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir. 

BaĢvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. 

Beykent Üniversitesi Personel Daire BaĢkanlığına Ģahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. 

Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan baĢvurular dikkate alınmaz. Ġnternet üzerinden 

baĢvurular kabul edilmez. BaĢvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili 

birimlerden öğrenilecektir. 

Duyurulur. 

 

Fakülte / 

Yüksekokul Bölüm / Program 

Öğretim 

Üyesi Alanı 

Ek 

Açıklamalar 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 

Mütercim 

Tercümanlık 

(Ġngilizce) 

1 
Mütercim Tercümanlık, 

Dilbilim 

Prof., Doç., 

Yrd. Doç. 

Türk Dili ve 

Edebiyatı 
1 Türk Dili ve Edebiyatı 

Prof., Doç., 

Yrd. Doç. 

Güzel Sanatlar 

Fakültesi 

Grafik Tasarım 2 Grafik Tasarım, Resim 
Prof., Doç., 

Yrd. Doç. 

Oyunculuk 

1 
Oyunculuk, Sahne ve Gösteri 

Sanatları, Tiyatro 

Yardımcı 

Doçent 

1 Dramaturji 
Yardımcı 

Doçent 

Sahne ve Gösteri 

Sanatları 

Yönetimi 

1 
Sahne ve Gösteri Sanatları, 

Oyunculuk, Tiyatro 

Prof., Doç., 

Yrd. Doç. 

Sinema ve 

Televizyon 
1 Radyo Televizyon ve Sinema Profesör 
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Fakülte / 

Yüksekokul Bölüm / Program 

Öğretim 

Üyesi Alanı 

Ek 

Açıklamalar 

Ġktisadi ve Ġdari 

Bilimler 

Fakültesi 

ĠĢletme 1 Pazarlama 
Yardımcı 

Doçent 

Siyaset Bilimi ve 

Kamu Yönetimi 

(Ġngilizce) 

1 Siyasal DüĢünceler 
Yardımcı 

Doçent 

ĠletiĢim Fakültesi Görsel ĠletiĢim 1 
Görsel ĠletiĢim, Gazetecilik, 

Yeni Medya 

Yardımcı 

Doçent 

Mühendislik - 

Mimarlık 

Fakültesi 

Biyomedikal 

Mühendisliği 
1 

Elektrik Elektronik 

Mühendisliği 
Doçent 

Elektrik 

Elektronik 

Mühendisliği 

1 Elektrik Mühendisliği Profesör 

Mimarlık 

(Ġngilizce) 
1 Mimarlık 

Yardımcı 

Doçent 

Tıp Fakültesi 
Genel Cerrahi 

Anabilim Dalı 
1 Genel Cerrahi 

Yardımcı 

Doçent 

Meslek 

Yüksekokulu 

Diyaliz 1 Nefroloji 
Prof., Doç., 

Yrd. Doç. 

ĠnĢaat Teknolojisi 1 ĠnĢaat Mühendisliği 
Yardımcı 

Doçent 

DiĢ Protez 

Teknolojisi 
1 

Protetik DiĢ Tedavisi, 

Ortodonti 

Prof., Doç., 

Yrd. Doç. 

Tıbbi 

Görüntüleme 

Teknikleri 

1 Radyoloji 
Prof., Doç., 

Yrd. Doç. 

Optisyenlik 1 Göz Hastalıkları 
Prof., Doç., 

Yrd. Doç. 

Sağlık Bilimleri 

Yüksekokulu 
Sağlık Yönetimi 1 Aile Hekimliği Profesör 

Uygulamalı 

Bilimler 

Yüksekokulu 

Endüstri Ürünleri 

Tasarımı 
1 

Endüstri Ürünleri Tasarımı, 

Mimarlık, Ġç Mimarlık 

Prof., Doç., 

Yrd. Doç. 

Endüstri Ürünleri 

Tasarımı 

(Ġngilizce) 

1 
Endüstri Ürünleri Tasarımı, 

Mimarlık, Ġç Mimarlık 

Prof., Doç., 

Yrd. Doç. 

Sermaye 

Piyasaları ve 

Portföy Yönetimi 

1 ĠĢletme 
Yardımcı 

Doçent 

 7267/1-1 
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğünden: 

AVUKAT ALIM ĠLANI 

Üniversitemiz Hukuk MüĢavirliğinde istihdam edilmek üzere, 18/03/2002 tarihli 

2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine Ġlk Defa 

Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmeliğin Ek 6'ncı maddesine dayanılarak 

hazırlanan ve 25/03/2015 tarihli 29306 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

"Yükseköğretim Üst KuruluĢları Ġle Yükseköğretim Kurumları Hukuk MüĢavirliği ve Avukatlık 

GiriĢ Sınavı ve Atama Yönetmeliği" hükümlerine göre münhal bulunan 1 (bir) adet Avukat 

kadrosuna sınavla atama yapılacaktır. 

1 - GĠRĠġ SINAVI BAġVURU ġARTLARI 

 

Ünvanı Sınıfı Derecesi Adedi Aranılan Nitelikler 

Avukat AHS 6 1 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci 

maddesinde belirtilen genel Ģartları taĢımak. 

b) Son baĢvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi 

dolmamıĢ KPSSP3 puan türünden, asgari 60 (altmıĢ) 

puan almıĢ olmak. 

c) Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da bunlara 

denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiĢ 

yurt dıĢındaki yükseköğretim kurumlarından mezun 

olmak. 

ç) Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak. 

d) Avukatlık ruhsatını aldıktan sonra en az bir yıl 

mesleği ile ilgili çalıĢmıĢ olmak. Bu çalıĢma süresini 

gösterir belgeyi vermek. 

1 - Serbest avukatlar için vergi dairesinden alınacak 

onaylı vergi açılıĢ kayıt belgesi. 

2 - ġirket veya baĢka bir avukatın yanında sigortalı 

çalıĢanlar için Sosyal Güvenlik Kurumundan 

alınacak sigortalı hizmet belgesi ile çalıĢtığı yerde 

avukatlık yaptığına dair onaylı belge. 

 

2 - BAġVURU ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER 

(1) Sınava baĢvuru Ģahsen yapılacaktır. 

(2) Sınava katılmak isteyen adaylar, http://personel.bilecik.edu.tr web sitemizden temin 

edecekleri Avukatlık BaĢvuru Formunu doldurarak aĢağıdaki belgeleri forma ekleyeceklerdir. 

a) Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurt dıĢında tamamlamıĢ 

olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği) 

b) Üç adet vesikalık fotoğraf. (son 6 ayda çekilmiĢ olacak) 

c) KPSS (B) sonuç belgesinin barkodlu bilgisayar çıktısı. 

ç) ÖzgeçmiĢ. 

d) Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği. 

e) Avukatlık ruhsatını aldıktan sonra en az bir yıl mesleği ile ilgili çalıĢmıĢ olmak. Bu 

çalıĢma süresini gösterir belgeyi vermek. 

(3) Ġkinci fıkrada sayılan belgelerin, son baĢvuru tarihinin mesai bitimine kadar 

Üniversitemiz Personel Daire BaĢkanlığına teslim edilmesi Ģarttır.  

Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Üniversitemiz Personel Daire BaĢkanlığınca da 

onaylanabilir. 
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3 - GĠRĠġ SINAVININ ġEKLĠ BAġVURU ġARTLARI YERĠ VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

BaĢvuru Yeri : Bilecik ġeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü Personel 

Dairesi BaĢkanlığı / BĠLECĠK - 0 228 214 1087 

BaĢvuru Tarihleri : 10/08/2017 - 24/08/2017 

BaĢvuru Değerlendirmesi Sonucu 

Açıklama Tarihi : 28/08/2017 

Yazılı Sınav Yeri ve Tarihi : Bilecik ġeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü 

Personel Dairesi BaĢkanlığı 11/09/2017 Saat: 10:00 

Sözlü Sınav Yeri ve Tarihi : Bilecik ġeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü 

Personel Dairesi BaĢkanlığı 26/09/2017 Saat: 10:00 

(1) BaĢvurular Üniversitemiz Personel Daire BaĢkanlığına 10/08/2017 - 24/08/2017 

tarihleri arasında Ģahsen yapılacaktır. ġahsen yapılmayan baĢvurular dikkate alınmayacaktır.  

(2) GiriĢ sınavı yazılı ve sözlü olarak iki aĢamada yapılacaktır.  

(3) Sınav için öngörülen süre içerisinde yapılan baĢvuruları inceleyerek adayların aranan 

Ģartları taĢıyıp taĢımadıkları, BaĢvuru Ġnceleme Komisyonu tarafından değerlendirilecek olup, 

baĢvurusu kabul edilen adayların listesi Üniversitemizin http://personel.bilecik.edu.tr 

internet sayfasından yayımlanacaktır. 

NOT: BaĢvuru Ġnceleme Komisyonu tarafından istenilen Ģartlardan herhangi birini 

taĢımadığı tespit edilenlerin baĢvuruları değerlendirmeye alınmaz. 

Aranılan Ģartları taĢıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek puanı 

alan adaydan baĢlamak ve atama yapılacak kadro sayısının beĢ katını geçmemek üzere bir 

sıralamaya tabi tutulur. KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip 

adaylar da yazılı giriĢ sınavına çağrılacaktır. Sıralamaya giren adaylar Üniversitemizin 

http://personel.bilecik.edu.tr internet sayfasında duyurulacaktır. 

4 - YAZILI SINAV KONULARI 

 

a) Anayasa Hukuku 

b) Medeni Hukuk 

c) Borçlar Hukuku 

ç) Ticaret Hukuku 

d) Medeni Usul Hukuku 

e) Ġcra ve Ġflas Hukuku 

 

f) Ġdare Hukuku 

g) Ġdari Yargılama Hukuku 

ğ) Ceza Hukuku 

h) Ceza Usul Hukuku 

ı) ĠĢ ve Sosyal Güvenlik Hukuku 

j) 2547, 2914 ve 657 sayılı Kanunlar ve ilgili mevzuat. 

 

5 - SINAVIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

Yazılı sınavda yetmiĢ ve üzeri puan alan adaylardan ilan edilen boĢ kadro sayısının en çok 

dört katı aday yazılı sınav baĢarı sıralamasına göre sözlü sınava çağrılacaktır. Çağırılacak olan 

son sıradaki aday ile eĢit puana sahip adayların tamamı da sözlü sınava çağırılır. Sözlü sınavda 

baĢarılı sayılabilmek için en az yetmiĢ puan almak Ģarttır. Yazılı ve sözlü sınav notları ortalaması 

alınarak baĢarı notu bulunur. BaĢarı sıralaması, en yüksek not alandan baĢlamak üzere belirlenir. 

6 - SÖZLÜ SINAV KONULARI 

a) Yazılı Sınav Konularına (4.maddede belirtilen) iliĢkin bilgi düzeyi, 

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranıĢ ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu; 

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 

e) Genel yetenek ve genel kültürü, 

f) Bilimsel ve teknolojik geliĢmelere açıklığı, 
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yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler. Adaylar, Sınav Kurulu 

tarafından (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan 

üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda baĢarılı 

sayılmak için, Sınav Kurulu üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik 

ortalamasının en az yetmiĢ olması Ģarttır. 

7 - SINAV SONUÇLARININ ĠLANI VE ĠTĠRAZLAR 

(1) Sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından tutanağa bağlanır. BaĢarı puanı en yüksek 

olan adaydan baĢlanmak suretiyle sınav duyurusunda belirtilen avukat kadro sayısı kadar asıl 

aday ile bunların yarısı kadar yedek aday isimlerinden oluĢturulan liste atamaya yetkili amirin 

onayına sunulur. Onaylanan baĢarı listesi üniversitemizin http://personel.bilecik.edu.tr internet 

sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur. Ayrıca, baĢarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak 

bildirilir. 

(2) BaĢarı sırasına göre oluĢturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından 

itibaren altı ay süreyle geçerlidir. 

(3) Sınavda yetmiĢ ve üzerinde puan almıĢ olmak sıralamaya giremeyen adaylar için 

kazanılmıĢ hak teĢkil etmez. 

(4) Duyuru tarihinden itibaren 5 (beĢ) iĢ günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. 

Yapılan itirazlar sınav kurulunca varsa sözlü sınav tarihinden önce ve herhalde en geç onbeĢ gün 

içinde sonuçlandırılır.  

8 - GERÇEĞE AYKIRI BEYAN 

(1) Sınavı kazananlardan sınav baĢvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya 

belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları 

yapılmıĢ olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez. 

(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında 

Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

9 - ATANMA ĠġLEMLERĠ 

Atamadan önce istenecek belgeler 

(1) GiriĢ sınavında baĢarılı olan adaylardan aĢağıdaki belgeler istenir: 

a) Erkek adayların askerlik durumuna dair yazılı beyanı, 

b) Dört adet vesikalık fotoğraf, 

c) Adli sicil kaydına iliĢkin yazılı beyanı, 

ç) Sağlık açısından görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına 

dair yazılı beyanı, 

d) Mal bildirimi. 

Avukat kadrosuna atanma 

(1) GiriĢ sınavında baĢarılı olup asıl listede yer alanlardan, kendilerine yapılacak 

bildirimde belirtilen süre içinde istenen belgeleri ibraz edenler, avukat kadrosuna atanırlar. 

(2) Adayların avukat kadrolarına atanmaları giriĢ sınavı baĢarı puan sıralamasına göre 

yapılır. Sınavda baĢarılı olup göreve baĢlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple 

görevden ayrılanların yerine, yeni bir sınav yapılana kadar ve her halükarda giriĢ sınavı 

sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç altı ay içinde, giriĢ sınavı baĢarı sırası dikkate 

alınarak yedek listeden atama yapılabilir. 

(3) Gerekli Ģartları taĢımadığı sonradan anlaĢılanların atama iĢlemleri yapılmaz. Atamaları 

yapılmıĢ ise bu atamalar iptal edilir. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde 

mazeretsiz olarak baĢvurmayanlar veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve mazeretsiz 

baĢlamayanlar atama iĢleminden sarfınazar etmiĢ sayılırlar ve sınav sonuçları kazanılmıĢ hak 

sayılmaz. 

Atamaları yapılanların göreve baĢlamalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 

62’nci ve 63’üncü maddeleri uygulanır. 7293/1-1 
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Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
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— İstanbul Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
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