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YÖNETMELİKLER
Millî Eğitim Bakanlığından:
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 8/6/2017 tarihli ve 30090 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinin 1 inci ve 2 nci maddelerinde
yer alan “kapsamındaki sosyal” ibaresinden sonra gelmek üzere “etkinlikler ile kamu kurum
ve kuruluşları, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları tarafından eğitim kurumlarında
yapılacak sosyal” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir.
“j) e-Portfolyo: Öğrencilerin ilgi, yetenek ve becerilerinin gelişimsel olarak izlenmesi,
değerlendirilmesi ve yönlendirilmesi amacıyla okul içi ve okul dışındaki çalışmalar ile eğitim
içerikli diğer faaliyetlere ilişkin belgelerin işlendiği elektronik ortamda tutulan dosyayı,”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ile toplumsal cinsiyet eşitliği” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(8) Yetenekli öğrencilerden isteyenlerin antrenmanlara katılımları ve eğitimleri için
il/ilçe millî eğitim müdürlükleri ile mahalle spor kulüpleri arasında yapılacak protokol hükümleri çerçevesinde izinli sayılmaları sağlanır. Öğrencilerin aldığı belgeler e-portfolyo kapsamında
e-Okul Sistemi Sosyal Etkinlik Modülüne işlenir.
(9) Eğitim ve öğretimin daha etkili ve verimli olması için; doğal, tarihî ve kültürel mekânlar ile bilim merkezleri, sanat merkezleri, teknopark ve müzeler gibi okul dışı öğrenme ortamları, ders programlarında yer alan kazanımlar doğrultusunda etkin olarak kullanılır.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “eğitim
kurumunun türü,” ibaresinden sonra gelmek üzere “meslek alanlarının özellikleri,” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiştir.
“Ancak gezi yapılacak araçların karayolu taşımacılık mevzuatına uygun olması gerekir.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “kurumu/ilçe/il sınırları içinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “eğitim kurumunca” ibaresi, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlıkça” ibaresinden sonra gelmek üzere “ilgili mevzuatına göre” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(7) Bayrak törenlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça hazırlanan
yönerge ile belirlenir.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin EK-4’ü ve EK-8’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-6’nın 11.1 inci maddesinin (ç)
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ç) Araç sürücüsünün/sürücülerinin “Sürücü Belgesi” ile yurtiçi gezilerde “Mesleki Yeterlik Belgesi (SRC1/SRC2)”, yurt dışı gezilerde ise “Mesleki Yeterlik Belgesi (SRC1)”, son
beş yıl içinde alınmış ve hâlen geçerli olan “Psiko-teknik Raporu”, okul servis araçlarının kullanılması durumunda ayrıca “MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi”. Kamu araçlarının kullanılması
hâlinde sürücüsünde “Psiko-teknik Raporu” aranmaz.”
MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
8/6/2017

30090

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
1/9/2018

30522
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Millî Eğitim Bakanlığından:
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 29/5/2013 tarihli ve 28661 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin madde
başlığının sonuna “ve eğitimler” ibaresi ile aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(4) Sürücü belgesi olup her koşulda araç kullanma konusunda kendisini yeterli görmeyen ve kursa başvuru yapan kursiyerlerin kayıtları sürücü belgeleriyle yapılır. Bu kursiyerlere trafik adabı dersi ile ihtiyaç duyduğu kadar direksiyon eğitimi dersi, kurum kontenjanı ile
direksiyon eğitimi ve sınav aracı kontenjanına dâhil edilmeden verilir. Kursun kayıtlı direksiyon
eğitimi ve sınav araçlarıyla verilecek bu eğitimler, Özel MTSK Modülüne işlenir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin yedinci fıkrasına “yazı ile” ibaresinden sonra gelmek üzere “beş iş günü içerisinde” ibaresi ve “müdürlüklerince yapılacak”
ibaresinden sonra gelmek üzere “en geç ikinci” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 8 – (1) Özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarına, üniversitelerin makine, motor, otomotiv, mekatronik, otobüs kaptanlığı, ulaştırma ve trafik bölümü ve benzeri lisans veya
ön lisans programlarından mezun olan veya yükseköğrenim mezunu olmak kaydıyla herhangi
bir motorlu taşıt sürücü kursunda en az üç yıl eğitim personeli olarak çalışan gerçek kişi kurucu
veya tüzel kişi ise kurucu temsilcisi adına, 5580 sayılı Kanun ve 20/3/2012 tarihli ve 28239
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda ve illerin nüfusuna göre “B” sınıfı sertifika öğretim programı
zorunlu olmak şartıyla Bakanlıkça kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenir.
(2) Açılacak kurs sayısı belirlenirken merkez ilçe ve diğer ilçelerin Türkiye İstatistik
Kurumunca her yıl tespit edilen nüfusu esas alınır. Nüfusu;
a) 10.000 - 25.000 olan ilçelerde iki,
b) Sonraki her 25.000 nüfus için bir
kurs açılmasına izin verilir. Toplam nüfusu 10.000’in altında olan ilçelerde ise kurs açılamaz.
(3) Nüfusu azalan ilçelerde, mevcut kurslar faaliyetlerine devam eder. Ancak bu ilçelerdeki kursların herhangi bir nedenle kapatılması hâlinde yeni kurs açılmasında ikinci fıkra
hükümleri esas alınır.
(4) Bakanlıkça her yıl ikinci fıkra hükümlerine göre il ve ilçe kurs sayıları kontrol edilerek kurs açılacak il/ilçeler belirlenir ve Genel Müdürlüğün internet sayfasında ilan edilir.
5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası ile Millî
Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde belirtilen kurucu
veya kurucu temsilcisine ait şartları taşıyanlardan kurs açmak isteyenler, ilan tarihinden itibaren
yedi gün içerisinde;
a) Kurs açmak istediği il ve ilçeyi, kurucu gerçek kişi ise kurucunun, kurucu tüzel kişi
ise kurucu temsilcisinin kimlik bilgilerini ve adresini,
b) O yıl için belirlenen brüt asgari ücret tutarındaki başvuru ücretinin başvuru yaptığı
ilin döner sermaye işletmesi tarafından bankada açılan hesaba yatırıldığına dair banka dekont
numarasını,
c) Öğrenim durumu bilgilerini
Bakanlığın internet sayfasında yer alan başvuru ekranından girerek müracaat eder.
(5) Elektronik ortamda yapılan başvurunun geçerli olabilmesi için; kurucu veya kurucu
temsilcisinin, internet sayfasına girilen bilgilerin belge asıllarını başvuru süresinin bitim tarihinden itibaren beş iş günü içinde kurs açma başvurusu yaptığı il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne
ibraz etmesi ve il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce iki iş günü içinde belgeler incelenerek uygun
görülen başvuruların onaylanması gerekir. Başvuru şartlarını taşımayanların veya belgeleri eksik olanların talepleri işleme alınmaz. İl/ilçe millî eğitim müdürlüğünce onaylanan başvuruların
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listesi, onay tarihinden itibaren beş iş günü süre ile Genel Müdürlüğün internet sayfasında yayınlanır. Bu sürenin bitiminden itibaren beş iş günü içinde başvuru listelerine il/ilçe millî eğitim
müdürlükleri aracılığıyla itiraz edilebilir. Yapılan itiraz Genel Müdürlüğe iletilir ve Genel Müdürlüğün verdiği karara göre işlem yapılır. Başvurular başvurunun yapıldığı yıl için geçerlidir.
(6) Aynı ilçede, açılabilecek kurs sayısı kadar veya daha az kurs açma başvurusu olması
durumunda başvuranların tamamının listesi, açılacak kurs sayısından fazla müracaat edilmiş
olması hâlinde ise kurs açılacak ilin valiliği tarafından noter huzurunda çekilen kura sonucuna
göre sıralanarak düzenlenen liste Genel Müdürlüğün internet sayfasında yayınlanır. İl/ilçe millî
eğitim müdürlüklerince, listede birinci sırada yer alan müracaat sahibinden başlanarak ilçedeki
kurs açılacak kontenjan kadar başvuru sahibine Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları
Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen belgeleri üç ay içerisinde tamamlayıp il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne teslim etmesi gerektiği yazı ile bildirilir. Kurs açmak
üzere müracaat eden kurucu veya kurucu temsilcisinin verilen süre sonuna kadar istenen belgeleri eksiksiz olarak teslim etmemesi veya belgelerin ilgili mevzuata uygun olmadığının tespit
edilmesi halinde başvuru işleminin sonlandırıldığı yazı ile ilgiliye bildirilerek belgeleri iade
edilir. Ayrıca konu hakkında Genel Müdürlüğe bilgi verilerek görüş alınır. Aynı kurucuya iki
yıl süre ile kurs açmak için başvuru yapma izni verilmez. Müracaat edenlerin belgelerinin iade
edilmesi ve müracaat edenlerin belgeleri iade edildikten ve Genel Müdürlükten uygun görüş
alındıktan sonra sırasıyla sonraki müracaat edenler için de aynı işlem uygulanır. Kurs açmak
için döner sermaye işletmesinin banka hesabına yatırılan başvuru ücreti iade edilmez.
(7) Kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenen kurum, düzenleme
tarihinden itibaren iki yıl tamamlanmadan başka gerçek veya tüzel kişiye devredilemez.
(8) Kurslar, bulundukları ilçenin dışındaki başka bir binaya nakledilemez.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1)
numaralı alt bendine “tercümesi” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya geçici koruma kimlik
belgesi” ibaresi, (2) numaralı alt bendine “ikametgâh izni” ibaresinden sonra gelmek üzere “,
öğrenim vizesi veya çalışma izin belgesi” ibaresi ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.
“d) 2918 sayılı Kanunun 51 inci ve 67 nci maddeleri gereği sürücü belgeleri iptal edilenlerin kursa kayıt olabilmeleri için ayrıca tabi tutulacakları psikoteknik değerlendirme ve
psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığını gösterir belge
istenir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(4) Kursiyerlerin teorik ders planlaması kayıt esnasında, teorik eğitimler sonunda yapılacak sınavda başarılı olan kursiyerlerin direksiyon eğitimi dersi planlaması ise sınav sonuçlarının ilanından itibaren beş iş günü içerisinde Özel MTSK Modülüne girilir. Direksiyon eğitimi dersleri en geç 60 gün içerisinde tamamlanır.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin madde başlığı “Direksiyon eğitim
ve sınav araçları” olarak değiştirilmiş, dördüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “dört” ibaresi
“üç” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.
“ç) “A” sınıfı sertifika programı açmak isteyen kurslarda “A2” sertifika sınıfından en
az bir direksiyon eğitim ve sınav aracı,”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(7) 24 yaşını doldurmuş ve deneyim şartı aranmayan “A” sınıfı sürücü belgesi alacak
adaylara, direksiyon eğitimi dersinin en az 4, en fazla 6 saatlik kısmı “A2” sertifika sınıfı direksiyon eğitim ve sınav aracında, geri kalan kısmı ise “A” sertifika sınıfı direksiyon eğitim
ve sınav aracında yaptırılır.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarınca kursiyerlerin teorik eğitimi derslerinin
gün ve saatlerinin yer aldığı çalışma planı eğitim dönemi başlamadan önce, teorik eğitim derslerinden başarılı olanların direksiyon eğitimi derslerinin gün ve saatleri ise teorik sınavdan
sonra planlanarak “Özel MTSK Modülüne” girilir ve eğitimler planda belirtilen saatlerde yapılır.”
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MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer
alan “dört” ibaresi “üç” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasına “Eğitim personelinin görevlendirilmesinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “direksiyon eğitimi dersi için
en az ortaöğretim, diğer dersler için” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkranın (ç) bendinin (2) numaralı
alt bendinde yer alan “Yüksekokul” ibaresi “En az ortaöğretim” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 28/A maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer
alan “iki” ibaresi “üç” şeklinde ve (e) bendinde yer alan “üyelerini bu Yönetmelikte belirtilen
şartları taşıyanlar arasından belirler ve” ibaresi “üyelerinin listesini modülden alarak” şeklinde
değiştirilmiştir.
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinin
(4) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“4) Sınav sürecini kontrol etmek ve denetlemekle görevlendirilen personel, sınav yürütme komisyonu üyeleri ve sınavda görevli diğer personel, millî eğitim müdürlüğünce düzenlenen ve sınavdaki görevlerini tanıtan farklı renklerdeki görevli kartlarını; direksiyon eğitimi
dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu başkan ve üyeleri ise modülden aldıkları
ve sınavdaki görevlerini tanıtan Ek-18 “Direksiyon Eğitimi Dersi Uygulama Sınavı Görevli
Kartı”nı sınav süresince takmalarını sağlar.”
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Hizmet içi eğitimi tamamlayıp sınavda başarılı olanların bilgileri il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince Özel MTSK Modülüne girilir, ilçeden ayrılan personel ise Özel MTSK Modülünden
çıkarılır.”
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Kurs açma işlemine başlamış olanlar
GEÇİCİ MADDE 14 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte özel motorlu taşıt
sürücüleri kursu açmak için Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin
5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (l) veya (m) bentlerindeki belgelerden herhangi birini almak
üzere altı ay öncesine kadar başvuru yaptığını belgelendirenler veya millî eğitim müdürlüklerinde kurs açma başvurusu bulunanlar hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci, üçüncü,
dördüncü, beşinci ve altıncı fıkra hükümleri uygulanmaz.”
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-4 formu ekteki şekilde değiştirilmiş ve aynı Yönetmeliğe ekte yer alan EK-18 eklenmiştir.
MADDE 17 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 18 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
29/5/2013
28661
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
120/6/2013
28683
24/3/2014
28931
318/6/2014
29034
427/8/2014
29101
528/5/2015
29369
65/12/2015
29553
77/3/2017
30000
822/4/2017
30046
919/10/2017
30215
1022/2/2018
30340
111/7/2018
30465
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TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK ANONİM
ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi merkez
teşkilatı ile merkeze bağlı teşkiller ve taşra teşkilatında çalışan personelin disiplin amirlerini
belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi merkez teşkilatı
ile merkeze bağlı teşkiller ve taşra teşkilatında 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 3 üncü maddesinin (b) ve (c) bentlerine tabi olarak görev yapan memurlar ve
sözleşmeli personel hakkında uygulanır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
44 üncü maddesi ve 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe
konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Disiplin amiri: Bu Yönetmeliğe ekli cetvellerde unvanları belirtilen disiplin ve üst
disiplin amirlerini,
b) Merkez teşkilatı: TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü merkez teşkilatını,
c) Merkeze bağlı teşkiller: Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğü, Eskişehir Eğitim
ve Sınav Merkezi Müdürlüğü, Adapazarı, Ankara, Eskişehir, Sivas Araç Teslim Alma Müdürlüklerini,
ç) Personel: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (b) bendinde belirtilen (I) sayılı cetvele tabi personel ile (c) bendinde belirtilen (II) sayılı cetvele tabi
sözleşmeli personeli,
d) Taşra teşkilatı: Bölge Müdürlüklerini, Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve Marmaray İşletme Müdürlüklerini,
e) TCDD Taşımacılık A.Ş.: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünü,
f) (I) sayılı cetvele tabi personel: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü
maddesinin (b) bendinde belirtilen personeli,
g) (II) sayılı cetvele tabi personel: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü
maddesinin (c) bendinde belirtilen sözleşmeli personeli,
ifade eder.
Disiplin amirleri
MADDE 5 – (1) TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi merkez teşkilatı ile merkeze bağlı
teşkiller ve taşra teşkilatında görevli personelin disiplin ve üst disiplin amirleri bu Yönetmeliğin
ekinde yer alan Ek-1 ve Ek-2 sayılı cetvellerde gösterilmiştir.
Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Disiplin Kurulları ve Disiplin
Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 7 – (1) 7/1/2017 tarihli ve 29941 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi Genel
Müdürü yürütür.
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Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi Anonim Şirketinden:
TÜRKİYE DEMİRYOLU MAKİNALARI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
İHTİYAÇ FAZLASI VARLIKLARIN DEĞERLENDİRME
VE SATIŞ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi Anonim Şirketine ait hurda, ihtiyaç fazlası demiryolu araçları, taşıtlar, iş makinası, tezgâh, teçhizat
ile ilk madde malzeme, yarı mamul, mamul ve yedek parçaların tespit edilerek satışına ilişkin
usul ve esasları düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Birim: Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünde
belirli hizmetleri bünyesinde toplayıp yürüten ve/veya uygulayan teknik ve idari bölümleri,
b) Genel Müdür: Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürünü,
c) Hurda: Ekonomik ömrünü doldurmuş, tamir edilmesi mümkün olmayan ve/veya tamir için yapılacak masraf ekonomik olmayan, teknik özelliği azalan veya kullanılmayacak derecede hasara uğramış, deforme olması nedeniyle ancak hurda olarak değer ifade eden, iş makinesi, makine, teçhizat, demirbaş ve yedek parça ve her türlü ilk madde malzeme, yarı mamul
ve mamul malzemeleri,
ç) İhtiyaç fazlası varlık: Şirket mülkiyetinde bulunan, 5 yıl ve daha fazla hareket görmeyen, ihtiyaçtan fazla olması nedeniyle kullanılmasına, tüketilmesine imkân bulunmayan her
türlü demiryolu aracı, iş makinası, tezgâh, teçhizat, demirbaş ve yedek parçaları ile ilk madde
malzeme, yarı mamul ve mamul malzemeleri,
d) İstekli: İhaleye teklif veren gerçek ve tüzel kişileri,
e) Satış yetkilisi: Yönetim Kurulunca belirlenen satış yetki sınırları dâhilindeki yetkilileri,
f) Şirket: Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi Anonim Şirketini,
g) Taşıt: Motorlu ve motorsuz bütün ulaştırma araçlarını,
ğ) Teminat mektubu: Bankalar tarafından verilen teminat mektupları ile Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerini,
h) Üst Yönetim: Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürü
ve Genel Müdür Yardımcılarını,
ı) Yönetim Kurulu: Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi Anonim Şirketi Yönetim
Kurulunu,
ifade eder.
Temel ilkeler
MADDE 4 – (1) İdarenin ilgili birimleri, yapılan satışlarda saydamlığı, eşit muameleyi,
güvenilirliği, gerektiğinde gizliliği, satışların uygun koşullarda ve zamanında yapılmasını ve
kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.
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İKİNCİ BÖLÜM
Tespit ve Değer Takdir İşlemleri
Tespit işlemleri
MADDE 5 – (1) Taşıtların hurda veya ihtiyaç fazlası olduğunun belirlenmesi için
5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununun 13 üncü maddesi hükümlerine uygun olarak
kurulan komisyon marifetiyle yapılır.
(2) Taşıtların dışında kalan varlıkların hurda veya ihtiyaç fazlası olduğunun (hareket
görmeyen malzemeler hariç) tespiti işlemleri varlığın bulunduğu birim tarafından Üst Yönetim
oluru ile kurulan komisyon marifetiyle yapılır.
(3) 5 yıl ve daha fazla hareket görmeyen malzemelerin tespiti işlemleri, Malzeme Dairesi Başkanlığı ile Üretim Planlama ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından koordineli biçimde yapılır.
Değer takdir işlemleri
MADDE 6 – (1) Değer takdir komisyonu, Üst Yönetim tarafından belirlenen, iki personelin işin uzmanı olması şartıyla en az üç üyeden oluşur.
(2) Üst Yönetim tarafından üyelerden biri komisyon başkanı olarak atanır. Komisyon
üye tam sayısıyla toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Üyeler oy ve kararlarından sorumlu olup
oy kullanmaktan kaçınamaz ve çekimser oy kullanamaz. Karşı oy kullanılması halinde karşı
oyun sahibi gerekçesini komisyon kararına yazarak imzalar.
(3) Komisyon çalışmalarını en geç otuz günde tamamlar.
(4) Komisyon üyeleri kararlarında bağımsız olup, görevlerine müdahale edilemez ve
kendilerine görevleriyle ilgili herhangi bir telkinde bulunulamaz.
(5) Komisyon gerek duyduğu konularda ilgili birimin veya personelin bilgisine başvurabilir.
(6) Üst Yönetimce oluşturulan değer takdir komisyonu tarafından her türlü fiyat araştırması yapılarak, Katma Değer Vergisi hariç olmak üzere tahmini bedel belirlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Satış
Taşıtların satışı
MADDE 7 – (1) İhtiyaç fazlası veya hurda taşıtların satış işlemleri, Taşıt Kanununun
13 üncü maddesi ile 20/3/1971 tarihli ve 7/2156 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hükümlerine
göre yerine getirilir.
Hurda satışı
MADDE 8 – (1) Taşıtların dışında kalan varlıkların hurda olduğuna karar verilmesi halinde, hurdaya ayrılan varlıklar Malzeme Dairesi Başkanlığına teslim edilir. Malzeme Dairesi
Başkanlığı bu tür malzemelerin satış işlemlerini hurda malzeme satışı prosedürü ve 20/3/1971
tarihli ve 7/2156 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına uygun olarak Makine Kimya Endüstrisi Kurumuna satışını gerçekleştirir.
İhtiyaç fazlası varlıkların satışı
MADDE 9 – (1) Taşıtların dışında kalan varlıklardan ihtiyaç fazlası olduğuna karar verilenler, satış işlemlerinin başlaması için Malzeme Dairesi Başkanlığına teslim edilir. Malzeme
Dairesi Başkanlığı tarafından ihtiyaç fazlası varlıklar TCDD Genel Müdürlüğü ile Bağlı Ortaklıklarına sorularak talepleri halinde satılır. 3/7/2003 tarihli ve 4916 sayılı Çeşitli Kanunlarda
ve Maliye Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 37 nci maddesinde yer alan kuruluşlara da talep gelmesi
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halinde satış yapılabilir. Satışı gerçekleşmeyen ihtiyaç fazlası varlıkların listesi üçüncü şahıslara satış işlemleri için Malzeme Dairesi Başkanlığı tarafından Ticaret ve Pazarlama Dairesi
Başkanlığına gönderilir.
Satış komisyonunun kurulması
MADDE 10 – (1) Satış komisyonu motorlu araçların satışı için Yönetim Kurulu, diğer
satışlarda satış yetkilisi tarafından seçilen; satışı talep eden üniteden işin uzmanı en az iki personel, Ticaret ve Pazarlama Daire Başkanlığı, Mali İşler Dairesi Başkanlığı ve Malzeme Dairesi
Başkanlığından birer personel olmak üzere en az beş asıl ve her asıl üyenin yedeklerinden oluşur. Asıl üyenin yedeği olarak seçilen üye, zorunluluk bulunmadıkça farklı üniteden olamaz.
(2) Satış yetkilisi tarafından üyelerden biri komisyon başkanı olarak atanır.
(3) Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale dokümanının birer örneği,
ilânı izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine gönderilir. İhale işlem dosyası komisyon
üyeleri tarafından Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığında incelenebilir.
(4) Asıl üyelerin toplantıya izin, rapor, görevlendirme ve benzeri nedenlerle katılamamaları veya görevden ayrılmaları halinde yerlerine yedek üyeler görev yapar. Bu durumda asil
üyenin mazereti komisyon başkanlığına yazılı olarak iletilir ve bu durum toplantı tutanağına
yazılır.
Satış komisyonunun görev ve yetkileri
MADDE 11 – (1) Komisyonun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:
a) Seçilen satış şekline göre satış işlemlerini yapmak.
b) Seçilen satış şekline göre, alınan geçici teminatları kontrol ederek teklifleri alıp değerlendirmek.
c) Tekliflerin incelenmesi sonucu, verilen fiyatların yeterli görülmemesi halinde veya
verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmek.
ç) Verilen fiyatların yeterli görülmesi halinde satışa karar vermek.
d) Satış işleminin niteliği gerektirdiğinde konu ile ilgili personelin bilgisine başvurmak.
e) Satış komisyonu üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Üyeler oy
ve kararlarından sorumlu olup oy kullanmaktan kaçınamazlar ve çekimser oy kullanamazlar.
Karşı oy kullanılması halinde karşı oyun sahibi gerekçesini komisyon kararına yazarak imzalar.
f) Satış komisyonu üyeleri kararlarında bağımsız olup, görevlerine müdahale edilemez
ve kendilerine görevleriyle ilgili herhangi bir telkinde bulunulamaz.
g) Satış komisyonunun aldığı karar satış yetkilisinin onayına sunulur. Satış komisyonu
kararları, satış yetkisi sınırlarına göre onaylandıktan sonra kesinlik kazanır.
Satış usulleri
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak satışlarda aşağıdaki usuller
uygulanır:
a) Kapalı teklif usulü.
b) Açık artırma usulü.
c) Doğrudan satış usulü.
(2) Bu usullerden hangisinin veya hangilerinin uygulanacağı satışın niteliğine göre satış
yetkilisi tarafından belirlenir.
(3) Satış komisyonu, ihaleye devam eden isteklilere yapacağı duyuru ve şartnamede
belirtilmek koşuluyla, yukarıda belirtilen usullerden biri ile başlayan ihaleyi diğer usullerle sonuçlandırabilir.
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Kapalı teklif usulü
MADDE 13 – (1) Kapalı teklif usulü, bütün isteklilerin kapalı zarf ile teklif verebileceği
usuldür.
(2) Teklif bedelinin tahmini bedeli geçmesi kaydıyla, satış komisyonu kararı ve satış
yetkilisinin onayıyla tek teklif ile de satış işlemi gerçekleştirilebilir.
Açık artırma usulü
MADDE 14 – (1) Açık artırma usulü ile yapılan ihalelere, istenilen teminatı vermiş ve
ihale dokümanında ihaleye katılabilmek için belirtilen gerekli şartları yerine getirmiş oldukları
satış komisyonunca tespit edilen teklif sahipleri katılabilirler.
(2) İstenilen ilk değer ile açık artırmanın her aşamasında verilecek tekliflerde asgari artırılabilecek miktar komisyonca belirlenir.
(3) Teklif sahipleri tarafından, açık artırmaya esas alınacak ilk değer kadar veya bu değerin üzerinde teklif yapıldığı takdirde açık artırmaya devam edilir. Teklif sahipleri bir önceki
teklifi artırmak suretiyle yeni tekliflerde bulunurlar. Bu suretle yapılan açık artırmada yeni bir
teklif gelmezse komisyon başkanı son teklif üzerinden ihalenin bitirileceğini duyurur ve bu
duyuru sonrasında teklif gelmemesi halinde açık artırmaya son verilir.
(4) Açık artırmaya ilişkin işlemler tutanakla tespit edilir. Tutanak komisyon üyeleri ve
teklif sahiplerince imzalanır.
Doğrudan satış
MADDE 15 – (1) 4916 sayılı Kanunun 37 nci maddesi doğrultusunda hizmet dışı kaldığından kullanılmayan veya ihtiyaç fazlası olan iş makinesi, makine ve teçhizat, demirbaş,
araç, gereç ve malzemeleri belediyelere, il özel idarelerine, tarımsal kalkınma kooperatiflerine,
sulama kooperatiflerine, sulama birliklerine ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına karşılıklı
anlaşma suretiyle satmaya, kiralamaya, satış ve kira bedellerini taksitlendirerek diğer satış yöntemlerine başvurulmaksızın doğrudan satışa, Yönetim Kurulu yetkilidir.
(2) Bu usulde; teminat alınması, şartname hazırlanması, ilana çıkılması ve sözleşme
imzalanması zorunlu değildir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İhaleye Hazırlık ve İhaleye Katılım Kuralları
İhale işlem dosyasının hazırlanması
MADDE 16 – (1) İhalesi yapılacak her iş için Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığınca bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada ihalenin bulunduğu aşamaya göre alınan olurlar,
ihale dokümanı, ilan metinleri, istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler, tespit komisyonu, değer takdir komisyonu ile satış komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile
ilgili bütün belgeler bulunur.
Şartname ve sözleşme
MADDE 17 – (1) İhale yapılacak işlerde idari şartname, sözleşme ve gerek görülmesi
halinde teknik şartname düzenlenir ve ihale işlem dosyasına eklenir.
Şartname ve sözleşmede bulunması gerekli hususlar
MADDE 18 – (1) Şartname ve sözleşmelerde satış işleminin özelliğine göre özel ve
teknik şartların yanında aşağıda belirtilen hususlardan ilgili olanlar yer alır:
a) Taraflar.
b) Satış konusu.
c) Ölçü, özellik ve miktarı.
ç) Görüldü belgesi.
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d) Artırma haddi.
e) İhaleye katılabilme ve ihaleden vazgeçme şartları.
f) Teklif verme şekli.
g) Devir, teslim yeri ve şartları.
ğ) Tarafların yükümlülükleri.
h) Sözleşme süresi.
ı) Ödeme şartları.
i) Geçici ve kati teminat miktarı ve teminat olarak nelerin kabul edileceği.
j) Teminat ve belgelerin iadesi.
k) Tekli fiyatına ve/veya sözleşme bedeline dahil giderler.
l) Cezai şartlar.
m) Sözleşmenin feshi ve tasfiyesi.
n) Gerektiğinde ihaleye katılacaklarda aranan mali ve teknik yeterlilikler.
o) Tekliflerin geçerlilik süresi.
ö) Anlaşmazlıkların çözüm yeri.
p) Kanuni ikametgâh ve/veya tebligat adresleri.
r) Sözleşmenin noterlikçe onaylanıp onaylanmayacağı.
s) Gerekli görülebilecek diğer hususlar ile ön şartlar.
İhaleye katılamayacak olanlar
MADDE 19 – (1) Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı, kendileri veya başkaları
adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar:
a) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı
Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile diğer mevzuat hükümleri gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle
Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.
b) Şirketin satış yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.
c) Şirketin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.
ç) (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve
ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.
d) (b) , (c) ve (ç) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim
kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10’undan fazlasına sahip olmadıkları
anonim şirketler hariç).
e) 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (8) numaralı
alt bendi gereğince alınacak Cumhurbaşkanı kararları ile belirlenecek yabancı ülkelerin isteklileri.
f) Şirket bünyesinde bulunan veya şirket ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun
vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler bu idarelerin ihalelerine katılamazlar.
g) Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü
tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler ile bu kapsamda olduğu MİT tarafından bildirilen
yurt dışı bağlantılı gerçek ve tüzel kişiler.
(2) Birinci fıkradaki yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak
geçici teminatları ceza olarak gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi
aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine satış kararı alınmışsa teminatı
ceza olarak gelir kaydedilerek satış iptal edilir.
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(3) Kısmi teklif verilen durumlarda, yukarıdaki yasaklara rağmen ihaleye katılan isteklilerin uhdesinde kalan kısım iptal edilerek teminatları ceza olarak gelir kaydedilir.
(4) Birinci fıkranın (g) bendi kapsamındaki bildirimlere ilişkin usul ve esaslar
Cumhurbaşkanınca belirlenir. Söz konusu bent kapsamında olduğu tespit edilen istekliler ihale
dışı bırakılır, ancak bunların teminatları hakkında ikinci fıkrada yer alan hüküm uygulanmaz.
Aynı bent kapsamındaki işlemlerin yürütülmesinde görev alan kamu görevlilerinin, yaptıkları
iş ve işlemler nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmaz. Söz konusu bent
hükümlerine göre yürütülen faaliyetler çerçevesinde elde edilen bilgi ve kayıtları, hukuka aykırı
olarak kullanan, bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre cezalandırılır.
Yasak fiil veya davranışlar
MADDE 20 – (1) İhaleye katılanların aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunması yasaktır:
a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikâp, rüşvet suretiyle
veya başka yollarla satışa ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.
b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde
bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya satış kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.
c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.
ç) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, satışlarda bir istekli tarafından kendisi
veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekâleten birden fazla teklif
vermek.
d) 19 uncu maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.
(2) Birinci fıkrada belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında bir yıl süre ile Şirket satış ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir ve geçici teminatı ceza olarak gelir kaydedilir. Bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit
edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, alıcı hakkında bir yıl süre ile
Şirket satış ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir ve kati teminatı gelir kaydedilerek
ihale iptal edilir.
(3) Satış yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, birinci fıkrada belirtilen fiil veya
davranışlardan 5237 sayılı Kanuna göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan gerçek
veya tüzel kişiler ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine
göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.
BEŞİNCİ BÖLÜM
İhale İşlemleri
İhalenin duyurulması
MADDE 21 – (1) İhale, Şirketin internet sayfasında ihale tarihinden en az 7 gün önce
ilan edilir ve iştigal konusu uygun olan firmalara bildirilir. İhale, Şirketin gerek görmesi halinde
başka usullerle de ilan edilebilir.
(2) İlan yapıldıktan sonra ihale koşullarında herhangi bir değişiklik yapılmaması esastır.
Ancak, zorunlu nedenlerle değişiklik yapılmak istenildiğinde, satış yetkilisinin onayı ile bu
değişiklik ihalenin duyurulduğu aynı usullerle duyurulur ve gerekirse son teklif tarihi uzatılır.
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İlanda bulunması zorunlu hususlar
MADDE 22 – (1) İlanlarda;
a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası, internet adresi,
b) İhale konusu malın ölçü, özellik ve miktarı ile uygulanacak ihale usulü,
c) İhalenin yapılacağı yer ve tekliflerin hangi gün ve saate kadar nereye verileceği,
ç) Şartname ve belirlenecek diğer evrakın bedelli veya bedelsiz olarak nereden sağlanabileceği,
d) Teminatın alınması ile ilgili hususlar,
e) Şirketin, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığı, ihaleyi
yapıp yapmamakta serbest olduğu,
f) Satışın özelliğine göre gerekli görülecek diğer ön şartlar,
açık ve anlaşılır bir ifade ile belirtilir.
Tekliflerin hazırlanması ve sunulması
MADDE 23 – (1) Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın veya paketin
üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe
ait olduğu yazılır ve zarfın kapağı istekli tarafından imzalanarak istekliye ait kaşe ile mühürlenir. Bu şartları taşımayan zarflar açılmadan değerlendirme dışı bırakılır.
(2) Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak yazılması, üzerinde silinti,
kazıntı ve düzeltme bulunmaması ve adı, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili
kişilerce imzalanmış olması gerekir. Teklif edilen bedelin yazı ve rakamlarında farklılık olması
halinde teklif değerlendirme dışı bırakılır.
(3) Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar
karşılığında Şirkete verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın
iade edilir. Teklifler posta veya kargo yoluyla da gönderilebilir. Gönderilecek tekliflerin ihale
dokümanında belirtilen ihale saatine kadar Şirkete ulaşması şarttır. Gecikme nedeniyle işleme
konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye alınmayarak iade edilir.
(4) Verilen teklifler, ihale dokümanında değişiklik yapılması halleri hariç herhangi bir
sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.
(5) Açık artırma usulüne göre yapılan ihalelerde, teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.
Tekliflerin alınması ve açılması
MADDE 24 – (1) Satış komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif
verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye
başlanır. Satış komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Zarflar isteklilerle birlikte
hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.
(2) Belgelerin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatın usulüne uygun
olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne
uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak satış komisyonunca imzalanır.
Tekliflerin değerlendirilmesi
MADDE 25 – (1) Satış komisyonu tekliflerin değerlendirilmesinde yararlanmak üzere
net olmayan hususlarla ilgili olarak isteklilerden açıklama isteyebilir. Ancak, bu açıklama hiçbir
şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun
olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılamaz.
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(2) Teklifleri usule aykırılıktan dolayı 24 üncü maddeye göre değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilenlerin haricindeki teklif sahiplerinin 24 üncü maddede belirtilenler haricindeki belgelerinin eksik olması veya belgelerinde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde,
Şirketçe belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir.
(3) Teklif fiyatlarındaki aritmetik hatalar birim fiyattan hareketle komisyonca düzeltilir.
İstekliye yazılı olarak teyit ettirilir. İsteklinin kabul etmemesi halinde teklif değerlendirme dışı
bırakılarak geçici teminatı gelir kaydedilir.
(4) Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan isteklilerin teklifi değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatı gelir kaydedilir. Teklifleri usulüne uygun olan isteklilerin teklifleri
ayrıntılı olarak değerlendirilir.
(5) Kapalı teklif usulünde; en uygun teklifin birden fazla istekli tarafından verilmesi
halinde, satış komisyonunca hazır bulunan istekliler ile açık artırma usulünde ihaleye devam
edilerek ihale sonuçlandırılır. Bu durumda hazır bulunmayanların teklifleri son teklifi olarak
kabul edilir. Hiçbir isteklinin ihalede hazır bulunmaması durumunda, isteklilerden son yazılı
teklifleri istenir. Bu durumda da eşitliğin bozulmaması halinde kura çekilerek ihale sonuçlandırılır.
Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali
MADDE 26 – (1) Satış komisyonunun kararı üzerine Şirket, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün
isteklilere yazılı olarak bildirilir. Şirket bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir
yükümlülük altına girmez. Şirket talepte bulunan isteklilere ihalenin iptal edilme gerekçelerini
bildirir.
Satışın karara bağlanması ve onaylanması
MADDE 27 – (1) 24 üncü ve 25 inci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda
ihale, en yüksek fiyatı veren isteklinin üzerine bırakılır.
(2) Satış komisyonu gerekçeli kararını satış yetkilisinin onayına sunar.
(3) Satış komisyonu, satış konusu varlıkların daha önce en az bir kez satış ihalesine çıkılmış olması koşuluyla sonraki ihalede tahmini bedelin altında teklif alınması durumunda piyasa rayiç fiyatlarını göz önüne alarak satışa karar verebilir.
(4) Satış yetkilisi, ihale kararını onaylar veya iptal eder.
Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi
MADDE 28 – (1) İhale kararının onaylanmasını müteakip, en geç beş iş günü içinde
tüm isteklilere imza karşılığı elden veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle ya da faks yoluyla bildirilir. Kararın tebliğinden itibaren ihale üzerinde kalan istekli, alıcı durumuna geçer ve on iş günü içinde sözleşmeyi imzalamak zorundadır.
Gizlilik
MADDE 29 – (1) İhale dosyası hazırlanmasından, satış komisyonunun kararının onaylanmasına kadar olan süreçte gizlilik esastır. Bu hususlarla ilgili işlemleri açıklayan, gizlilik
icaplarına riayet etmemek suretiyle bunların duyulmasına sebebiyet veren ve gereksiz yere işlemleri geciktirenler hakkında ilgili mevzuata göre işlem yapılır.
ALTINCI BÖLÜM
Teminatlar
Teminat olarak kabul edilecek değerler
MADDE 30 – (1) Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda belirtilmiştir:
a) Tedavüldeki Türk Parası.
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b) Teminat mektupları.
c) Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.
(2) Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen
belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış
değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.
(3) İlgili mevzuatına göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya
benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların
veya katılım bankalarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.
(4) Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.
(5) Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.
Geçici teminat
MADDE 31 – (1) Geçici teminat, isteklinin teklifinin % 3’ünden az olmamak kaydıyla
satış yetkilisi tarafından belirlenir.
(2) Şirket tarafından belirtilen tutardan daha az geçici teminat veren isteklilerin teklifleri
değerlendirme dışı bırakılır.
(3) Geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Bu süre teklif geçerlilik süresinden itibaren otuz günden az olamaz.
(4) Teminat mektupları, teklif zarfının içinde satış komisyonuna sunulur.
(5) Teminat mektupları dışındaki teminatların Şirket banka hesaplarına veya veznesine
yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.
Geçici teminatın iadesi
MADDE 32 – (1) Üzerinde ihale kalan istekli ile ekonomik açıdan en uygun ikinci teklif sahibi istekliye ait geçici teminat mektupları ihaleden sonra tutulur. Diğer isteklilere ait
geçici teminatlar ise iade edilir.
(2) Üzerinde ihale kalan istekli ile ekonomik açıdan en uygun ikinci teklif sahibi istekliye ait geçici teminat, üzerinde ihale kalan isteklinin, satış bedelini yatırması veya kesin teminat
verip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir.
(3) Geçici teminat, Şirket tarafından istekli veya yetkili temsilcisine iade edilir.
Kesin teminat
MADDE 33 – (1) Kesin teminat, ihale bedelinin % 6’sından az olmamak üzere satış
yetkilisi tarafından belirlenir.
(2) Satış bedelinin peşin ödendiği hallerde kesin teminat alınmayabilir.
Kesin teminatın iadesi
MADDE 34 – (1) Kesin teminat, satış işleminin şartname ve sözleşme hükümlerine
uygun biçimde yerine getirildiği ve Şirkete herhangi borcun olmadığı tespit edildikten sonra
iade edilir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Sözleşme
Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu
MADDE 35 – (1) İhale üzerinde kalan istekli sözleşmeyi imzalamak zorundadır.
(2) Sözleşme imzalanmadığı takdirde protesto çekmeye ve ayrıca karar almaya gerek
kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda Şirket,
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satış yetkilisi tarafından da uygun görülmesi kaydıyla, en uygun ikinci teklifi veren istekli ile
sözleşme imzalayabilir. Ancak, en uygun ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için 28 inci maddeye göre tebligat yapılması zorunludur.
(3) En uygun ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda, bu teklif
sahibinin de teminatı ikinci fıkrada belirtilen usulle gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.
İhalenin sözleşmeye bağlanması
MADDE 36 – (1) Sözleşmeler, Şirket tarafından hazırlanır ve Şirket yetkilileri ile alıcı
tarafından imzalanır. İhale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve
onaylattırılması zorunlu değildir.
(2) Alıcının ortak girişim olması halinde sözleşmeler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 37 – (1) 28/9/1997 tarihli ve 23124 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü (TÜDEMSAŞ) Alım, Satım ve İhale
Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi
Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

KURUL KARARI
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI
Karar Sayısı: 8538

Karar Tarihi: 06/09/2019
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından:

7795/1-1
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Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından:
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
“5 KALEM CİHAZ” SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
T.C. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinatörlüğü ihtiyacı "5 Kalem Cihaz", Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi
kurumca hazırlanan malzeme listesine, teknik şartnamesine uygun şekilde, ihale ek şartları
listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak
tekliflerini sürdüreceklerdir.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire
Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, teknik şartname
belgesiyle sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan
edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak,
ihaleye teklif verecek olan firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini (ekli liste)
Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları
gerekmektedir. Ayrıca ileride ihtiyaç duyulması halinde düzenlenecek zeyilnameler de aynı
adreste yayınlanacaktır.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA
YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta
ise iç zarfla birlikte teknik şartname belgesi ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen
kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda
belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 25.09.2019 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr
adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.
5 - İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif
verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarında
belirtilecektir
6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale 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.
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400 TON TUZ (SODYUM KLORÜR) ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) Afyon Alkaloidleri Fabrikası
İşletme Müdürlüğünden:
400 TON TUZ (SODYUM KLORÜR) ALIMI 4734 KİK Kanununun 3-g istisna
kapsamında kapalı zarfla teklif alma yolu ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler
aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası

: 2019/435665

1 - İdarenin
a) Adresi

: İhsaniye Mahallesi Kızılhöyük Mevkii 03310
Bolvadin/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve faks numarası : 2726126660 - 2726125667
c) Elektronik Posta Adresi

: aafmalzeme.sb@tmo.gov.tr

2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı

: 400 Ton Tuz (Sodyum Klorür) alımı

b) Teslim yeri

: Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü

3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer

: Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü
Bolvadin/AFYONKARAHİSAR

b) Tarihi ve saati

: 26 Eylül 2019 Perşembe günü saat 14.30

İhale dokümanları TMO AAF İşletme Müdürlüğünde görülebilir ve 50 TL bedel ile temin
edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 2009
1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine İletişim bilgileri, vergi dairesi ve
numarasının işlenerek fakslanması veya e-mail gönderilmesi durumunda isteklilere şartname
kargo ve e-mail ile gönderilecektir.
Geçici ve kesin teminat miktarları ve bunların geri verilme şartları ve İhalede geçici
teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir.
İsteklilerin belirtilen saate kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme
Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
Bu İhale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç TMO Genel Müdürlüğünün 4734
Sayılı KİK Kanununun 3-g Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımı İhalelerinde
Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğine göre yapılacaktır. TMO 08/09/1983
tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp
yapmamakta serbesttir.
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KONSİNYE DUYURUSU
Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumundan:
Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu kantinlerinde konsinye satış
kapsamında, aşağıda yer alan ürünler için konsinye satış başvurusu uygun bulunan firma ya da
firmalar ile otuz altı (36) ay süreli konsinye satış sözleşmesi imzalanacaktır. Yetkili satıcılar ile
üreticiler/imalatçılar; su, maden suyu ve gazlı içecekler, temel gıda maddeleri (bakliyat hariç) ile
temizlik ve kişisel hijyen ürünleri için 30 Eylül 2019 mesai bitimine kadar konsinye satış
başvurusu yapabilirler. Diğer taraftan imalatçılar/üreticiler Kurumumuzun resmi internet sitesinde
yapılacak duyuruya istinaden ve duyuruda belirtilen ürün gruplarıyla sınırlı olmak üzere her
zaman konsinye satış başvurusu yapabileceklerdir.
Konsinye satış işlemlerinde uygulanacak usul ve esaslar, Ceza İnfaz Kurumları ile
Tutukevleri İşyurtları Kurumu Konsinye Satış İşlemlerine Dair Yönetmelik’te düzenlenmiştir.
1. Başvuru Yapılacak Kurum: Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu
a) Adresi:
b) Telefon ve Faks Numarası: 0 312 418 13 71
0 312 424 01 84 (faks)
c) Elektronik Posta Adresi: iydb@adalet.gov.tr
ç) Konsinyeye Yönelik Açıklama Dokümanının Görülebileceği İnternet Adresi:
http://www.iydb.adalet.gov.tr/duyurular.asp
2. Konsinye Başvurusunun:
a) Yapılacağı Yer: Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu
b) Yapılacağı Son Tarih ve Saat: 30/09/2019 – 17.30
3. Konsinye başvurusunda istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
3.1. Gerçek ve tüzel kişiler konsinye satış sözleşmesine yönelik başvurularını, yazılı ve
imzalı talep mektubu ile yapacaktır. Talep mektubunun yetkili kişilerce imzalanmış olması
zorunludur. İş ortaklığı veya konsorsiyum olarak konsinye satış başvurusunda bulunulamaz.
Talep mektubunun ekinde aşağıdaki bilgilere ve belgelere yer verilir:
a) Konsinye satış sözleşmesi imzalanması talep edilen ürün ya da ürün grupları ile
bunların nihai satış fiyatı, işyurtları konsinye satış geliri ve reyon kullanma bedeli önerisinin yer
aldığı standart forma uygun açıklama dokümanı,
b) Konsinye satış yapmayı talep ettiği kantinler ile ürün dağıtım ağına ilişkin açıklama
dokümanı ve gerekmesi halinde bunu tevsik eden belgeler,
c) Ürün veya ürün gruplarının imalatçısı ve/veya yetkili satıcısı olduğunu gösteren
belgeler (Yetkili satıcılığa ilişkin belgenin konsinye satış başvurusu dokümanındaki açıklamalara
ve istenilen koşullara uygun nitelikte olması gerekmektedir),
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ç) Başvuruda bulunmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza
sirküleri;
ç.1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
ç.2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Türkiye
Ticaret Sicili Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde
bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Türkiye Ticaret Sicili
Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) Vekâleten başvurulması halinde; vekil adına düzenlenmiş, başvuruda bulunmaya ilişkin
noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
e) Oda kayıt belgesi,
4.1. Yetkili satıcılar; su, maden suyu ve gazlı içecekler; temel gıda maddeleri (bakliyat
hariç) ile temizlik ve kişisel hijyen ürünleri için 30 Eylül 2019 mesai bitimine kadar konsinye
satış başvurusu yapabilirler. Su ve maden suyu için birden fazla ili kapsayacak şekilde başvuru
yapılması gerekmektedir.
4.2. Üreticiler/imalatçılar; süre sınırlaması olmaksızın Kurumumuzun resmi internet
sitesinde yayımlanacak duyuruya istinaden ve duyuruda belirtilen ürün grupları ile sınırlı olmak
üzere her zaman başvuruda bulunabileceklerdir.
5. Konsinye satış başvuruları, yapıldığı tarih itibariyle değerlendirmeye alınacak ve karar
ilgili firmaya bildirilecektir.
6. Diğer Hususlar:
6.1.İmalatçılar/üreticiler

İşyurtları

kantinlerinde

satışı

gerçekleştirilen

veya

gerçekleştirilebilecek ürün veya ürün gruplarının konsinye satış başvurusunu, başvuru süre
sınırlaması olmaksızın Kuruma yapabilecek olup Kurum belirli dönemler itibariyle bu başvuruları
değerlendirerek sonuçlandıracaktır. Bu başvurulara yönelik ayrıntılı düzenlemeler imalatçı
konsinye satışı başvurusu dokümanında yer almaktadır.
6.2. Konsinye uygulamasına yönelik ayrıntılı açıklama ve konsinye satış başvurusuna
ilişkin dokümanlar Kurumun resmî internet sayfasında yer almakta olup dokümanlar buradan
indirilmek suretiyle başvuru yapılabilecektir.
6.3. Kurum, konsinye satış uygulamasına yönelik başvuruları Ceza İnfaz Kurumları İle
Tutukevleri İşyurtları Kurumu Konsinye Satış İşlemlerine Dair Yönetmelik’in ilgili maddeleri ve
konsinye satış başvurusu dokümanlarındaki düzenlemeler çerçevesinde değerlendirecek ve uygun
başvuru sahipleriyle sözleşme imzalayacaktır. Kurum konsinye başvurularına yönelik
değerlendirme sürecini iptal edip etmemekte; uygun ürün veya ürün gruplarını içerecek şekilde
konsinye satış sözleşmesi imzalama konusunda takdir hakkına sahiptir.
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OTEL (ÇELİKHAN) VE MÜŞTEMİLATLARI 10 YIL MÜDDETLE KİRAYA
VERİLMEK ÜZERE İHALE EDİLECEKTİR
Niğde İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığından:
Mülkiyeti İl Özel idaresine ait İlimiz Ulukışla İlçesi, Çiftehan Köyü 166 ada, 3 nolu
(6.628,56 m²) parselde kayıtlı arsa- kargir otel vasıflı (Turizm Tesis Alanı imarlı) taşınmaz
içerisinde bulunan Bay/Bayan Termal Havuzlar,1 Adet Büyük camekanlı havuz, 1 adet SPA
merkezi, 2 adet toplantı salonu, 2 adet VİP Türk hamamı, 1 adet Türk hamamı, 2 adet çay
salonu,1 adet restoran, 1 adet çocuk oyun salonundan oluşan 107 odalı, 290 yatak kapasiteli otel
(Çelikhan) ile Kür Merkezi ve 9 adet özel banyodan oluşan otel ve müştemilatları 10 yıl müddetle
kiraya verilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi gereğince Kapalı Teklif
Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.
Kiraya verilecek taşınmazın yıllık tahmini kira bedeli 1.050.000,00.-TL. (birmilyonelli
bintürklirası) olup, geçici teminat 10 yıllık tahmin edilen kira bedelinin % 3’ ü 315.000,00-TL. dir.
İhale 25.09.2019 Çarşamba günü saat 11.00’de Yukarıkayabaşı Mahallesi Sağlık Caddesi
Eski Adliye Yanı İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binası/NİĞDE adresinde İl Encümeni tarafından
yapılacaktır.
İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü (Adana yolu üzeri
2. km İl Özel İdaresi Hizmet binası/NİĞDE) veya Yazı İşleri Müdürlüğü( Şerif Ali Sok. Kışla
Geçidi Adliye Yanı il özel idaresi İl Genel Meclis Binası/NİĞDE) adreslerinde görülebilir.
1.000,00.-TL karşılığında satın alınabilir.
İhaleye iştirak edecek olanlar tekliflerini 25.09.2019 Çarşamba günü saat 11.00’e kadar
sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına veya İhale Komisyonu
Başkanlığına ulaştırılmak üzere İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğü personeline imza
karşılığında verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta ile de gönderilebilir.
İhaleye iştirak edecek olanların;
1-) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
2-) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
3-) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi ve nüfus cüzdan sureti,
4-)Tüzel kişi olması halinde ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
5-) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
Belgesi,
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6-) Gerçek kişi olması halinde ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgili
meslek odası belgesi ile kayıtlı olması gerekiyorsa ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odası
Belgesi,
7-)Tüzelkişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi odasından ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel
kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
8-)Vekaleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
noter onaylı vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
9-) 2886 sayılı kanunun 37. maddesine göre hazırlanmış Teklif mektubunu içeren iç zarf,
10-) Niğde İl Özel İdaresine hitaben işin adına alınmış 315.000,00-TL. tutarında geçici
teminat makbuzu veya geçici teminat mektubu (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı),
11-) İhale şartnamesinin satın alındığına dair 1.000,00.-TL'lik banka makbuzu,
12-) Kesinleşmiş Vergi Borcunun olmadığına dair ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda
alınmış belge,
13-) Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim borcu olmadığına dair ihale tarihinin içinde
bulunduğu yılda alınmış belge,
14-) İflas eden tasfiye halinde olan işleri mahkeme tarafından yürütülen konkordato ilan
eden, işlerini askıya alan ve benzeri bir durumda olmadığına dair yazılı taahhütname,
15-) İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı
mahkeme idaresi altında bulunan veya benzer bir durumda bulunmadığına dair yazılı
taahhütname,
16-) İhale tarihinden önceki 3 yıl içinde mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararı ile
hüküm giymediğine dair yazılı taahhütname,
17-) Ortak girişim beyannamesi: İsteklilerin ortak girişim olması halinde noter tasdikli
ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi, (ihale üzerinde kaldığı
takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca Ortaklığın bütün ortakları idare ile
yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır,
18-) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14,
15, 16, 17) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.
19-) Niğde İl Özel idaresine vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge,
İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir, Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul
edilmez.
İlan olunur.
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ARSA SATILACAKTIR

Çukurova İlçe Belediye Başkanlığından:
1- Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda nitelikleri belirtilen arsa 2886 sayılı Devlet
İhale Kanununun 35/a maddesine göre (kapalı teklif usulü) satılacaktır.

Geçici

Mahalle

Muhammen

Teminat

Ada

Parsel

Alan(m²)

Bedel (TL)

(TL)

7811

12

3.000,00

5.250.000,00

157.500,00

K.Ocağı
(100.Yıl)

İhale Tarih/
İmarı

Saat

TİCK E=1.60 Y

25.09.2019/

en çok= Serbest

16:00

2- İhale Çukurova İlçe Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.
3-Söz konusu arsanın ihalesine ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Emlak
ve İstimlâk Müdürlüğümüzde görülebilir ve temin edilebilir.
4- Geçici teminat muhammen bedelin %3 ü kadardır.
5- İsteklilerden istenen belgeler;
a) Teklif mektubu
b) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu
c) Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti
d) Gerçek kişiler için adli sicil belgesi
e) Gerçek kişiler için yerleşim belgesi (İkametgah Belgesi)
f) Gerçek kişiler için imza sirküsü (Noterden) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin
adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair ihale tarihi itibariyle son bir yıl için düzenlenmiş noter
tasdikli vekâletname,
g) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış
olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve
kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge
ve imza sirküleri
g) Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları
taşımak ve Türkiye'de tebligat adresi beyan etmek.
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h) Ortak katılım halinde Ortaklık Beyannamesi.
6- Posta ile müracaatlar kabul edilmeyecektir.
7- İhale kararının onayı; karar tarihinden itibaren 15 gün içerisinde üst yönetici tarafından
onaylanacak ya da iptal edilecektir.
8- İhale kararının onayı ve ihaleyi alana tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ihaleyi alan
ihale bedelini Belediyemiz veznesine peşin olarak yatıracaktır.
9- Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, tapu harçları, alım satım giderleri gibi
ödenmesi gereken her türlü gider alıcıya ait olup; alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.
10- Satışı yapılan arsanın Tapu tescil işlemleri ihalenin kesinleşmesine müteakip ihale
bedelinin tamamı Belediyemiz veznesine veya hesap numarasına

yatırıldıktan sonra

gerçekleşecektir.
11- Belediyemizce satışı yapılacak gayrimenkul 3065 sayılı Katma Değer Vergisi
Kanunu'nun 17. maddesinin 4.fıkrasının (r) bendine göre KDV istisnasına tabii olduğundan, bu
satışlardan KDV tahsilâtı yapılmayacaktır.
12- Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde arsa bedeli peşin ödenmediği takdirde
ihale iptal edilerek geçici teminat irat kaydedilir.
13- İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve
tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
14- Şartnamede yazılı olmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri
uygulanır. İhtilaf halinde Adana Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
15- Taşınmazların ihalesine teklif vereceklerin; şartnamede belirtilen maddelere uygun
olarak hazırlayacakları ihale zarfını 25.09.2019 günü saat 15.30’e kadar Yazı İşleri ve Kararlar
Müdürlüğüne alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri zorunludur.
16- İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
17- Basılı evrak bedeli KDV dahil 250TL ( ikiyüzelli Türk Lirası) dir.
İletişim : Çukurova Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü 0 (322) 239 64 64 – Dahili
(1124 -1126)
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OKSİJENLİ FERDİ KURTARICI MASKE ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:
TTK İHTİYACI OLARAK OKSİJENLİ FERDİ KURTARICI MASKESİ 4734 SAYILI
KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE
EDİLECEKTİR.
1-İdarenin
a) adresi
:Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Bağlık cad.Yayla Mah.İhsan Soyak Sok. No: 2
ZONGULDAK
b) telefon ve faks numarası
:Tel:0-372.252 40 00 (70 hat)Fax:0.372-251 19 00
c) elektronik posta adresi (varsa) :Satinalma@ taskomuru. gov. tr.
2-İhale konusu işin nev’i
Malzemenin Cinsi:
Miktarı:
a) niteliği, türü ve miktarı
Oksijenli Ferdi Kurtarıcı Maske (60 dak.) ( 279 Adet)
b) teslim yeri
Yerli yükleniciler için: Makine ve İkmal Daire
Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube
Müd,Tesellüm Şefliği Ambarı
Yabancı yükleniciler için: Sözleşmede belirtilen
teslim limanı
c) teslim tarihi
Yerli yükleniciler için : Sözleşmenin imzalanmasına
müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine
veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe
başlama talimatının tebliğinden itibaren 4 aydır
Yabancı yükleniciler için: Sözleşmenin
imzalanmasını müteakip 4 aydır.
3-İhalenin
a) yapılacağı yer
: TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK
b) tarihi ve saati
: 16.10.2019 Çarşamba saat 1500
c) dosya no
: 946–TTK/1605
4-İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
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2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
e) Şartnamede belirlenen geçici teminat,
f) Maskenin EN 13794 uygun akredite kuruluş belgesi, CE Belgesi ve 3 adet numune
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş
ortaklığı beyannamesi,
j) Şartnamenin 16.maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere
yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,
k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça
ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
5 - Bu ihalede kısmi teklif verilemeyecektir.
6 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır.
Yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında %15 (onbeş) oranında fiyat avantajı
uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif
ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur.
7 - İhale dökümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa
Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad.(Aşkaabat Cad.) 19. Sok.
No: 22 Bahçelievler /ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 150,00 TL karşılığı
temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler 16.10.2019 Carşamba saat 15.00 ‘e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı
Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve posta
vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.
9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir.İhale sonucu
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.
10 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir.Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü
olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç
4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir
13.1.1-İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde
4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
13.1.2-Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden
yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin
15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
İlan olunur.
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Milli Eğitim Bakanlığından:
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
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İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığından:
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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğünden:
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Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık-Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığından:
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İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI
Meslek Yüksekokulumuza, 2547 Sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim
Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen
akademik birime belirtilen unvanda tam zamanlı Öğretim Elemanları alınacaktır.

PROGRAMI
Fizyoterapi

ÖZEL ŞARTLAR
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü
lisans mezunu olup, alanında tezli
yüksek lisans yapmış olmak.

Duyuru Başlama Tarihi
Son Başvuru Tarihi
Ön Değerlendirme Tarihi
Sınav Giriş Tarihi
Sonuç Açıklama Tarihi
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi
Başvuru Şekli
Başvuru Yeri (Maslak Yerleşkesi)

KADRO
SAYISI

KADRO
ÜNVANI

ALES
PUAN
ŞARTI

2

Öğr. Gör.

70

: 12.09.2019
: 26.09.2019
: 30.09.2019
: 03.10.2019
: 07.10.2019
: www.sisli.edu.tr
: Şahsen veya Posta Yolu.
: Maslak Mah. Atatürk Otosanayi Sitesi 55. Sk.
No: 2 Maslak / İSTANBUL

İSTENİLEN BELGELER:
1. Müracaat Dilekçesi (www.sisli.edu.tr adresinde mevcut.)
2. Öğretim Elemanı Başvuru Formu (www.sisli.edu.tr adresinde mevcut.)
3. Ayrıntılı Özgeçmiş (YÖK Formatlı CV)
4. Diploma aslı ya da onaylı örneği (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Yabancı Ülkelerden
Alınmış Diplomalar İçin YÖK Denklik Belgesinin Onaylı Örneği)
5. Resmi Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği
6. ALES Sonuç Belgesi
7. ALES Muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet
belgesi
8. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
9. 2 Adet Fotoğraf
10. Erkek Adaylar İçin, Askerlik Durumunu Gösteren Resmi Belge
11. Adli Sicil Kaydı
NOT-1: Ön değerlendirme ve kesin sonuçlar Meslek Yüksekokulumuz web adresinde
(www.sisli.edu.tr) yayınlanacak olup, Bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca
tebligat yapılmayacaktır.
NOT-2: Posta yolu ile müracaat eden adaylardan, başvuru dosyası müracaat tarihi sonuna
kadar ulaşmayan ve eksik belgesi olan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
NOT-3: İstenen belgelerin, resmi kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması
yeterlidir.
7840/1-1
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KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI
Üniversitemize 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme
ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Fakülte
bünyesine tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.
Doktor Öğretim Üyesi başvurularında "KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyeliğine
Yükseltme ve Atanma Kriterleri Yönergesi" uyarınca Yükseköğretim Kurulu tarafından
belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 60 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim
Kurulu tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından eşdeğer bir puan almış olmak
gerekmektedir
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların, dilekçeleri ile birlikte 4 adet
vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmişi, nüfus cüzdanı sureti, vukuatlı nüfus kayıt
örneği, askerlik durumunu gösteren belge örneği, Yabancı Dil Sınav Belgesi, Lisans Belgesinin
Onaylı örneği, Yüksek Lisans Belgesinin Onaylı örneği, Doktora Belgesinin Onaylı örneği,
yurtdışı mezuniyeti için denklik belgesi, yayın listesi, yüksek lisans ve doktora tezleri, bilimsel
çalışma ve yayınları, verdiği dersleri ve yönettiği doktora çalışmalarını kapsayan dört (4) takım
dosya ile Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü’ne başvuruda bulunmaları
gerekmektedir.
Başvurular şahsen veya posta yolu ile KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları
Koordinatörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine
yapılacaktır. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren onbeş (15) gündür. Eksik belgeli ve süresi
içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Duyurulur.
İlk Başvuru Tarihi

: 12.09.2019

Son Başvuru Tarihi : 27.09.2019
BİRİM
Güzel Sanatlar
ve Tasarım
Fakültesi

BÖLÜM/ALAN

ÜNVANI

Mimarlık

Doktor

Bölümü

Öğretim

SAYISI

ARANAN ŞARTLAR
Mimarlık

1

Üyesi

mezunu

Bölümü
olmak.

lisans
Mimarlık

Anabilim Dalında doktorasını
yapmış olmak.
Resim Bölümü lisans mezunu

Güzel Sanatlar
ve Tasarım
Fakültesi

Grafik Tasarım
Bölümü

olmak.

Doktor
Öğretim
Üyesi

1

Resim

Anabilim

Dalında doktorasını yapmış
olmak.

Resim

ve

Grafik

Tasarım ile ilgili yayın ve
çalışmaları olmak.
7540/1-1
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KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI
Üniversitemize 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme
ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Fakülte
bünyesine tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.
Doktor Öğretim Üyesi başvurularında "KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyeliğine
Yükseltme ve Atanma Kriterleri Yönergesi" uyarınca Yükseköğretim Kurulu tarafından
belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 60 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim
Kurulu tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından eşdeğer bir puan almış olmak
gerekmektedir
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların, dilekçeleri ile birlikte 4 adet
vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmişi, nüfus cüzdanı sureti, vukuatlı nüfus kayıt
örneği, askerlik durumunu gösteren belge örneği, Yabancı Dil Sınav Belgesi, Lisans Belgesinin
Onaylı örneği, Yüksek Lisans Belgesinin Onaylı örneği, Doktora Belgesinin Onaylı örneği,
yurtdışı mezuniyeti için denklik belgesi, yayın listesi, yüksek lisans ve doktora tezleri, bilimsel
çalışma ve yayınları, verdiği dersleri ve yönettiği doktora çalışmalarını kapsayan dört (4) takım
dosya ile Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü’ne başvuruda bulunmaları
gerekmektedir.
Başvurular şahsen veya posta yolu ile KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları
Koordinatörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine
yapılacaktır. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren onbeş (15) gündür. Eksik belgeli ve süresi
içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Duyurulur.
İlk Başvuru Tarihi

: 12.09.2019

Son Başvuru Tarihi : 27.09.2019

BİRİM

BÖLÜM/ALAN

ÜNVANI

SAYISI

ARANAN ŞARTLAR
Makine

Mühendislik
Fakültesi

Mekatronik

Doktor

Mühendisliği

Öğretim

Bölümü

Üyesi

Mühendisliği

Bölümü

lisans mezunu olmak. Doktorasını
1

Makine

Mühendisliği

alanında

yapmış olmak. Malzemelerin darbe
davranışları

üzerine

çalışmaları

olmak.
7760/1-1
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI
2547 sayılı Kanunun 6 ncı, 7 inci ve 65 inci maddelerine dayanılarak hazırlanan Öğretim
Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav
ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik hükümleri uyarınca aşağıda
nitelikleri ve adedi belirtilen öğretim elemanları alımı yapılacaktır.
A-) GENEL ŞARTLAR
1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesinde Belirtilen Şartları Taşımak.
2- Öğretim Görevlisi Kadroları İçin Akademik Personel ve Lisans Üstü Eğitimi Giriş
Sınavından (ALES), Lisans Öğreniminden mezun olunan ya da Atama Yapılacak Programın
Lisans/Önlisans Eğitiminde hangi alanda öğrenci alıyorsa o alanda En Az 70 Puan almış olmak.
Araştırma Görevlisi Kadroları İçin İse; Atama Yapılacak Programın Lisans/Önlisans Eğitiminde
hangi alanda öğrenci alıyorsa o alanda (ALES)'den En Az 70 Puan almış olmak. Merkezi Sınav
Muhafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde Muhafiyet durumlarını
kanıtlamaları halinde Ön Değerlendirme ve Nihai Değerlendirme aşamalarında (ALES) Puanı 70
olarak kabul edilecektir. Özel Yetenekle öğrenci alan birimlerin öğretim elemanı kadrolarına
başvurularda herhangi bir (ALES) puan türünden 70 puan almış olmak.
3-Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50
puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puanı muadili bir puan almış olması gerekir.
(Meslek Yüksekokulları öğretim görevlisi kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz)
4- Adayların Transkriplerinin ön Değerlendirme Nihai Değerlendirme Aşamalarında;
Transkiriplerde Dörtlük ve Beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun Eş
Değerlilik tablosuna göre değerlendirilecektir.
B-) ÖZEL ŞARTLAR
1- Öğretim Görevlisi Kadrolarına Başvuracak Adaylardan En Az Tezli Yüksek lisans
derecesine sahip olmak şartı aranır.
*Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulunun 14 Kasım 2018 Tarihli Kararıyla
belirlenen Uzmanlık Alanlarına atanacak olanlarda En Az Tezli Yüksek lilsans Derecesine sahip
olmak yada Lisans Mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi
olmak şartı aranır.
* Meslek Yüksekokullarında İlan Edilen Kadrolar Yabancı Dil Şartından Muaftır.
2- Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvuracak Adaylar;
* İlana İlk Başvuru Tarihi İtibarıyla Otuzbeş Yaşını Doldurmamış Olmak Gerekir.
*Devlet Yükseköğretim Kurumlarının Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvurularda
Tezli Yüksek lisans, Doktora veya Sanatta Yeterlilik Eğitimi Öğrencisi Olmak Şartı Aranır.
* Araştırma Görevlisi Kadrolarına 2547 sayılı Kanunun 50/D maddesine göre atama
yapılacaktır.
*06.02.2013 tarih ve 28551 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan lisans üstü eğitim
öğretim yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini doldurarak 2016-2017 güz
yarıyılından itibaren azami süresi yeniden başlayan öğrenciler ilan edilen Araştırma Görevlisi
kadrolarına başvuramazlar.
*Lisans üstü eğitim yönetmeliğinin yayımladığı 20 Nisan 2016 tarihinden itibaren 2017
güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile
ilişikleri kesilen araştırma görevlilerinin 2016-2017 güzdöneminde azami öğrenim sürelerinin
yeniden başlaması nedeniyle ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına başvuramazlar.
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ANABİLİM/ANASANAT DALI/PROGRAM

Araştırma Görevlisi

BİRİM /BÖLÜM

Öğretim Görevlisi

C-) SINAV TAKVİMİ
İlk Başvuru Tarihi: 13.09.2019
Son Başvuru Tarihi: (Mesai Bitimi) 27.09.2019
Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi: 01.10.2019
Giriş Sınavı Tarihi: 03.10.2019
Giriş Sınav Saati: 10:00
Giriş Sınav Yeri: İlgili Birimlerde
Nihai Değerlendirme Sonuç Tarihi: 04.10.2019
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi: www.yyu.edu.tr
D-) İLAN EDİLEN KADROLARA AİT BİLGİLER

VAN MESLEK YÜKSEKOKULU
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ LİSANS
ELEKTRİK PR.

MEZUNU OLUP, AYNI ALANDA TEZLİ YÜKSEK LİSANSINI

1

TAMAMLAMIŞ OLMAK VE KAMUDA EN AZ 8 YIL İŞ
DENEYİMİNE SAHİP OLMAK.
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ LİSANS

ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PR.

MEZUNU OLUP, AYNI ALANDA TEZLİ YÜKSEK LİSANSINI

1

TAMAMLAMIŞ OLMAK VE KAMUDA EN AZ 10 YIL
DENEYİM SAHİBİ OLMAK

MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ
İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI ALANINDA LİSANS
PEYZAJ MİMARLIĞI

DERECESİNE SAHİP OLMAK VE PEYZAJ MİMARLIĞI
1

ALANINDA TEZLİ YÜKSEK LİSANS YAPIYOR OLMAK.

VAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK
YÜKSEKOKULU
SAĞLIK YÜKSEKOKULU MEZUNU OLUP, FARMAKOLOJİ
TIBBİ TANITIM VE PAZARLAMA PR.

1

VE TOKSİKOLOJİ ALANINDA DOKTORASINI YAPMIŞ
OLMAK.
PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLUP KLİNİK
PSİKOLOJİ ANABİLİM DALINDA TEZLİ YÜKSEK LİSANS

ENGELLİ BAKIMI VE REHABİLİTASYON PR.

1

YAPMIŞ OLMAK. BELGELEMEK KOŞULUYLA; ŞEMA
TERAPİ VE BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ BECERİ
EĞİTİMLERİNİ ALMIŞ OLMAK.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ
MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS MEZUNU OLUP
TÜRK DİN MUSİKİSİ

1

FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ALANINDA TEZLİ
YÜKSEKLİSANS YAPMIŞ OLMAK.

TÜRK MÜZİĞİ DEVLET KONSERVATUARI
MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ ALANINDA TEZLİ YÜKSEK
TÜRK HALK MÜZİĞİ

1

LİSANS MEZUNU OLUP, MÜZİK ALANINDA KAMUDA EN
AZ 7 YIL DENEYİM SAHİBİ OLMAK.

E-) BAŞVURULARDA İSTENİLEN BELGELER
1- Başvurdukları Bölüm/Anabilim Dalı/Program Adı, Kadro Unvanı,
yazışma Adreslerini Telefon Numaralarını Belirten Dilekçe

T.C. No'sunu,
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2- Özgeçmiş
3- Merkezi sınav (ALES) belgesi fotokopisi
4-Yabancı dil sınavı ( YDS, YÖK-DİL veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir
sınav) sonuç belgesi. (Meslek Yüksekokulları öğretim görevlisi kadroları için yabancı dil şartı
aranmamaktadır)
5- Lisans ve tezli yüksek lisans diploma ve geçici mezuniyet belgeleri ( E-devletten alınan
karekodlu belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilir. E-devlet harici diploma/geçici
mezuniyet belgeleri mutlaka Aslı veya Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü
olacaktır)
6- İstenilen alanla ilgili halen yükseklisans ve/veya doktora öğrencisi olduğuna dair
öğrenci belgesi.( e- devlet kapısında alınacak karekodlu öğrenci belgesi de olabilir.)
7- İlgili yönetmelik gereği kadrolara ait istenilen alanla ilgili deneyimli olduğunu
belgelendirmek (hizmet resmi kurumda ise hizmet belgesi ve üst yazı , özel sektörde ise sosyal
güvenlik kurumundan alınacak pirim dökümanı ve ilgili firma ya da firmalardan alınacak üst yazı)
8- İki adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)
9- Askerlik durum belgesi (657 sayılı kanunun 48. maddesinin 6. bendinde belirtildiği
gibi askerlik ile ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise
askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak)
10- Adli sicil kaydı.
11- Lisans Transkripti (resmi kurumlarca aslına uygunluğunun tasdiki gerekmektedir.)
F-) DİĞER AÇIKLAMALAR
1- Başvurular ilanda belirtilen kadroların ait olduğu birimlere şahsen veya posta yoluyla
yapılabilir. Posta'daki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular
dikkatte alınmaz.
2- Başvuran adaylar ile atanmaya hak kazanan adayların durumları Üniversitemizin
www.yyu.edu.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
3- İlanda belirtilen kadrolardan birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları
geçersiz sayılacaktır.
4-Aslı veya Resmi kurumlarca onaylanmış sureti istenilen belgelerin onaysız bir belge
olması durumunda adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
5- Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin
onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin başvurulara eklenmesi
gerekmektedir.
6-Atanmaya hak kazanan adaylardan il defa yada yeniden atanacak olanlar için Kanunun
48 inci maddesi uyarınca Güvenlik Soruşturması yapılacaktır. Söz konusu Güvenlik Soruşturması
sonucunun olumlu olması halinde atamaları yapılacaktır.
7- Atanmaya hak kazandığı halde yukarıda belirtilen şartlardan birisini taşımadığının yada
istenilen belgelerden birisinin eksik olduğunun tespit edilmesi halinde atanması yapılmayacaktır.
Atanmış olsa dahi söz konusu yapılan atama işlemi iptal edilecektir.
MUAFİYET
1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya
da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim
Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında
öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
2- Meslek Yüksekokullarının, bu yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası
kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak
başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.
7863/1-1
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Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünden:
SÖZLEŞMELİ PİLOT ALIM İLANI
1. GENEL HUSUSLAR
a. Orman Genel Müdürlüğünce 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında
6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş olan Sözleşmeli
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ekli 1 sayılı cetvelinde bulunan sınav şartı
aranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli personel pozisyon unvanlarından 4/B sözleşmeli
statüsünde “4 (Dört) Pilot (Helikopter) “alınacaktır.
b. Genel Müdürlüğümüz tarafından belirtilen nitelikteki hizmet sözleşmeli personel alımı
ile ilgili her türlü duyuru Orman Genel Müdürlüğü www.ogm.gov.tr web adresinde
yayımlanacaktır.
c. Başvuru sahiplerince, başvuru işlemlerinin başlamasından Genel Müdürlük tarafından
göreve başlatmaya ilişkin tebligat işlemleri tamamlanıncaya kadar herhangi bir hak veya alacak
talebinde bulunulamaz.
d. Tüm aşamalarda başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan adayların işlemleri iptal
edilecektir.
e. Başvuruları kabul edilen adaylar mülakat değerlendirmesine tabi tutulacaktır.
f. Alım süreci sonunda kesin ataması yapılan pilotların 2 yıl içerisinde kendi istekleri ile
veya cezai sebeplerle ilişiğinin kesilmesi durumunda işten ayrılmaları söz konusu olduğunda o
personel için Genel Müdürlüğümüz tarafından verilen/satın alınan her türlü yurtiçi/yurtdışı eğitim
masrafları kendisinden tahsil edilecek olup, bu konuyla ilgili kendisinden taahhütname
alınacaktır.
2. ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR
a. Genel Şartlar
(1) Türk vatandaşı olmak,
(2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
(3) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli
savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından mahkum olmamak,
(4) Askerlik hizmetini yapmış olmak,
(5) Atanmak istediği unvanla ilgili olarak ilanda belirtilen öğrenim şartı, özel şartlar ve
diğer nitelikleri taşımak,
(6) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak, (yapılacak
mülakat sonucu başarılı olan ve Orman Genel Müdürlüğü’ne atanmaya hak kazanan adaylardan
istenilecek)
(7) Orman Genel Müdürlüğünce yapılacak mülakatta başarılı olmak,
b. Özel Şartlar
(1) Teknik Özellikler (4 x Pilot - Helikopter)
• SHGM. TARAFINDAN ONAYLI PİLOT LİSANSI VEYA KARA HAVACILIK
OKULU MEZUNİYET DİPLOMASI OLMALI
• EN AZ 1500 SAAT HELİKOPTER UÇUŞU OLMALI
• YETKİLİ SAĞLIK KURULUŞUNDAN ONAYLI SAĞLIK SERTİFİKASI (CLASS 1)
OLMALI
• EN AZ LEVEL 4 İNGİLİZCE BİLGİSİ ( İNGİLİZCE SEVİYESİNİ GÖSTEREN
MUADİL HERHANGİ BİR SINAV NOTU) OLMALI
• EN FAZLA 55 YAŞINDA (56 YAŞINDAN GÜN ALMAMIŞ) OLMAK.

12 Eylül 2019 – Sayı : 30886

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 159

3. İSTENİLEN BELGELER
a. Orman Genel Müdürlüğü www.ogm.gov.tr web adresinden temin edilecek ve müracaat
sahibi tarafından doldurulacak fotoğraflı "Başvuru Formu"
b. Diploma veya mezuniyet belgesi onaylı örneği,
c. Adli sicil beyanı,
d. Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet Vesikalık Fotoğraf,
e. Alınan eğitimlere ilişkin sertifika örnekleri,
f. Yabancı dil yeterlilik belgeleri,
g. Sağlık sertifikası,
h. Orman Genel Müdürlüğü www.ogm.gov.tr web adresinden temin edilecek “Pilot Bilgi
Formu”,
i. Pilot lisansı veya onaylı Uçuş Kayıt Çizelgesi,
j. Uçuş Kayıt defterinin (Logbook) ilk ve son 2 sayfasının fotokopisi veya onaylı Uçuş
Kayıt Çizelgesi,
4. BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ
a. Beştepe Mah. Söğütözü Cad. No: 8/1 06560 YENİMAHALLE / ANKARA adresindeki
Orman Genel Müdürlüğü, Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı Havacılık Şube
Müdürlüğü adresine şahsen veya posta yolu ile yapılacak olup 07.10.2019 tarihi saat 09.00’da
başlayıp 14.10.2019 tarihi saat 16.00’da sona erecektir. Bu tarihten önceki/sonraki müracaatlar ve
postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
b. Güvenlik soruşturması olumsuz neticelenen ve/veya başvuru ve işlemler sırasında
gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen
belgeleri ibraz edemeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi
iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.
5. MÜLAKATIN ŞEKLİ, TARİHİ, YERİ VE KONULARI
a. Başvuruda bulunan adaylardan, ön değerlendirme sonucunda mülakata girmeye hak
kazananlar Orman Genel Müdürlüğü www.ogm.gov.tr web adresinde yayımlanacaktır. Mülakat
24.10.2019 tarihi Perşembe günü saat 10:00’da Orman Genel Müdürlüğü 3 üncü kat Orman
Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı Yangın Yönetim Merkezinde (3410 nolu oda)
yapılacaktır.
b. Mülakatta adayların;
(1) Mesleki bilgi ve mesleki yeteneği,
(2) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği, muhakeme gücü,
(3) Genel yetenek ve genel kültürü,
(4) Davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
(5) Özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek
gerçekleştirilecektir.
6. DEĞERLENDİRME
Mülakat sonrasında nihai sonuçlar aday sıralamasına göre www.ogm.gov.tr web
adresinden ilan edilecektir.
7. SONUÇLARA İTİRAZ
Adaylar, sonuçlara ilan tarihinden itibaren yedi gün içinde Orman Genel Müdürlüğü
Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığına dilekçe ile başvurmak suretiyle itiraz
edebilirler. Bu itirazlar sınavı yapan birim tarafından en fazla on gün içinde sadece maddi hata
bakımından incelenir ve sonuç adaya yazılı olarak bildirilecektir.
İLAN OLUNUR.
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Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca,
Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla
Öğretim Üyesi alınacaktır.

BİRİMİ
Tıp Fakültesi

BÖLÜMÜ
Dahili Tıp Bilimleri

ANABİLİM DALI/

KADRO

BİLİM DALI

UNVANI

Farmakoloji

Bölümü

ADET

Dr. Öğr.

1

Üyesi

Genel Şartlar: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları
taşımak.
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların;
Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, yayınlar, diploma ve uzmanlık
belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan
fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğrafı kapsayan 5 adet
dosya ile birlikte şahsen Üniversitemiz; Tıp Fakültesi (Büyükdere Cad. No:120/1 Esentepe-Şili
İSTANBUL)’ne teslim etmeleri gerekmektedir.
Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
— Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname
Numarası: 45)

1

CUMHURBAŞKANI KARARI
— Adana İli, Pozantı İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Şekerpınarı Doğal Sit
Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda Bazı
Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında
Karar (Karar Sayısı: 1528)

3

ATAMA KARARLARI
— Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2019/305,
306, 307, 308, 309, 310, 311)

6

YÖNETMELİKLER
— Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi Genel
Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği
— Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi Anonim Şirketi İhtiyaç Fazlası
Varlıkların Değerlendirme ve Satış Yönetmeliği
KURUL KARARI
— Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 06/09/2019 Tarihli ve 8538
Sayılı Kararı

10
13
19
22

31

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
— Anayasa Mahkemesinin 3/7/2019 Tarihli ve 2014/5791 Başvuru Numaralı Kararı 32
— Anayasa Mahkemesinin 18/7/2019 Tarihli ve 2015/1737 Başvuru Numaralı Kararı 79
— Anayasa Mahkemesinin 18/7/2019 Tarihli ve 2016/7091 Başvuru Numaralı Kararı 100
— Anayasa Mahkemesinin 18/7/2019 Tarihli ve 2016/9001 Başvuru Numaralı Kararı 117
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma
Senetlerinin Günlük Değerleri

131
132
144
191

