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MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
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CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Karar Sayısı: 2645

9 Haziran 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

10 Haziran 2020 – Sayı : 31151                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 19



Karar Sayısı: 2648

9 Haziran 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Sayfa : 20                               RESMÎ GAZETE                             10 Haziran 2020 – Sayı : 31151



Karar Sayısı: 2649

9 Haziran 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

10 Haziran 2020 – Sayı : 31151                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 21



ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/273

9 Haziran 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/274

9 Haziran 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Sayfa : 22                               RESMÎ GAZETE                             10 Haziran 2020 – Sayı : 31151



10 Haziran 2020 – Sayı : 31151                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 23



Sayfa : 24                               RESMÎ GAZETE                             10 Haziran 2020 – Sayı : 31151



YÖNETMELİKLER
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISIYLA ELEKTRİK VE DOĞAL

GAZ TÜKETİM BEDELLERİ TAHAKKUK VE/VEYA TAHSİLATLARININ

ERTELENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; umumi hayata müessir afetler nedeniyle afet

yaşanılan yerlerde elektrik ve/veya doğal gaz tüketim bedellerinin tahakkuk ve/veya tahsilatının

ertelenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, umumi hayata müessir afetler nedeniyle en fazla 1

yıla kadar ertelenmesine karar verilen elektrik ve/veya doğal gaz tüketim bedellerinin tahakkuk

ve/veya tahsilatına ilişkin, söz konusu ertelemeden kaynaklanan anapara haricindeki tüketici-

lerden tahsil edilmeyen bedellere ilişkin finansman maliyetinin gecikme zammı tutarını geç-

memek üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanmasına yönelik iş ve

işlemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Mü-

essir Afetler Dolayısıyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun Ek 13 üncü

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,

b) EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

c) Gecikme zammı: 30/5/2018 tarihli ve 30436 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği ve 3/11/2002 tarihli ve 24925 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği kap-

samında belirlenen, tüketicilere/kullanıcılara tahakkuk eden fatura ödemelerinin gecikmesinde

uygulanan gecikme zammını,

ç) Şirket: Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen kapsam dahilindeki tüketicilere elektrik

ve/veya doğal gaz tedarik eden tüzel kişiyi,

ifade eder.

(2) Bu Yönetmelikte geçen diğer ifade ve kısaltmalar ilgili mevzuattaki anlam ve kap-

sama sahiptir.
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İKİNCİ BÖLÜM

Kapsamın Belirlenmesi ve Uygulamaya İlişkin Hususlar

Kapsamın belirlenmesi ve uygulama

MADDE 5 – (1) Umumi hayata müessir afetler nedeniyle afet yaşanılan yerlerde elek-

trik ve/veya doğal gaz tüketim bedellerinin tahakkuk ve/veya tahsilatının ertelenmesine yönelik

kapsam, süre ve ertelemeden dolayı şirketlerin katlanacağı finansman maliyetine ilişkin ana-

lizler Bakanlık tarafından hazırlanarak Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşüne sunulur. Ha-

zine ve Maliye Bakanlığının görüşü alındıktan sonra ertelemeye yönelik kapsam ve süre 7269

sayılı Kanunun Ek 13 üncü maddesi kapsamında belirlenir.

(2) EPDK, Bakanlık tarafından bildirilen finansman maliyetine yönelik uygulama esas-

larını şirketlere tebliğ eder.

(3) Şirketler, tüketim bedellerinin tahakkuk ve/veya tahsilatının ertelenmesi dolayısıyla

önceki ay içerisinde katlandıkları finansman maliyetini, takip eden ayın ilk 5 iş günü içerisinde

EPDK’ya iletir. Başvuru ekinde talebi tevsik eden bilgi ve belgeler yer alır. EPDK, Şirketlerden

ilave her türlü bilgi ve belgeyi talep edebilir.

(4) Finansman maliyetleri hiçbir şekilde ilgili döneme ait gecikme zammı tutarını ge-

çemez.

(5) İlgili aya ait oluşan finansman maliyetleri, Şirketin başvurusundan itibaren 7 iş günü

içerisinde EPDK tarafından hesaplanarak ilgili Şirketin banka hesap bilgileri ile birlikte Ba-

kanlığa gönderilir. EPDK’nın ilgili Şirketten ilave bilgi ve belge istemesi halinde, bu fıkradaki

süre istenen bilgi ve belgelerin sunulmasından itibaren başlar.

(6) Bakanlık, finansman maliyeti tutarlarını EPDK tarafından yapılan bildirimi mütea-

kip 5 iş günü içerisinde ilgili Şirketlerin hesabına aktarır.

(7) Finansman maliyeti hesaplamalarına esas değerler ile uygulama dönemi içerisinde

gerçekleşen değerler arasında oluşan fark tutarlar, EPDK tarafından Bakanlığa yapılacak fi-

nansman maliyeti ödeme bildirimlerinde dikkate alınır.

(8) Bakanlık ile ilgili Şirket arasında gerçekleşen ödeme ve geri ödeme işlemlerine iliş-

kin bilgiler, Bakanlık tarafından EPDK’ya bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tereddütlerin giderilmesi

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında ortaya çıkan tereddütlerin gideril-

mesinde Bakanlık yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik 1/1/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ya-

yımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Sayfa : 78                               RESMÎ GAZETE                             10 Haziran 2020 – Sayı : 31151



Ticaret Bakanlığından:
TİCARET BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME

VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet ge-

rekleri ve personel planlaması esas alınarak, Ticaret Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatı ile
döner sermaye işletmesinde 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi
olarak görev yapan personelin görevde yükselme, unvan değişikliği ve atanmalarına ilişkin
usul ve esasları düzenlemektedir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 10/7/2018 ta-

rihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hak-
kında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan
Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alt görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde belirtilen hiyerarşik kademeler

çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,
b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da

grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,
c) Bakan: Ticaret Bakanını,
ç) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,
d) Bakan Yardımcısı: Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısını,
e) Birim: Ticaret Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile döner sermaye işletmesi hizmet

birimlerini,
f) Genel Müdürlük: Personel Genel Müdürlüğünü,
g) Görevde yükselme: 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (2) nu-

maralı alt bentlerinde yer alan kadrolar dışında, 4 üncü maddede sayılan diğer kadrolara aynı
veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

ğ) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme kapsamındaki kadrolara atanabilmek
için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

h) Hizmet grupları: Görevin niteliği itibarıyla benzer veya aynı düzeydeki unvanlardan
oluşan grupları,

ı) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi
hükümleri çerçevesinde fiilen çalışılan süreler ile muvazzaf askerlikte geçen süreleri,

i) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,
j) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
k) Sınav kurulu: Bu Yönetmelik kapsamındaki sınavlara ilişkin çalışmaları yürütmek

üzere oluşturulacak kurulu,
l) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu

ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılacak atamaları,
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m) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim
sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

n) Üst görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde belirtilen hiyerarşik kademeler
çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

o) YDS/e-YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını/Elektronik Yabancı Dil Bil-
gisi Seviye Tespit Sınavını,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Hizmet Grupları ve Unvan Değişikliğine Tabi Kadrolar
Hizmet grupları
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğe tabi hizmet grupları aşağıda belirtilmiştir:
a) Yönetim Hizmetleri Grubu:
1) Gümrük ve dış ticaret bölge müdür yardımcısı,
2) Serbest bölge müdürü, serbest bölge müdür yardımcısı,
3) Gümrük müdürü, gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürü, tasfiye işletme

müdürü, şube müdürü, personel müdürü, laboratuvar müdürü,
4) Gümrük müdür yardımcısı, işletme müdür yardımcısı, bölge amiri,
5) Şef, kısım amiri.
b) Hukuk Hizmetleri Grubu:
1) Hukuk müşaviri.
c) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu:
1) Araştırmacı, uzman, eğitim uzmanı, APK uzmanı, savunma uzmanı, sivil savunma

uzmanı, raportör.
ç) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu:
1) Çözümleyici.
d) İdari Hizmetler Grubu:
1) Ayniyat saymanı,
2) Muayene memuru,
3) Muhafaza memuru, memur, icra memuru, anbar memuru, veznedar, satış memuru,

veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, tüketici hakem heyeti raportörü,
4) Gemi adamı, şoför, koruma ve güvenlik görevlisi.
e) Destek Hizmetleri Grubu:
1) Teknisyen yardımcısı, aşçı, kaloriferci, dağıtıcı, bekçi, hizmetli.
Unvan değişikliğine tabi kadrolar
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda

belirtilmiştir:
a) Mütercim, avukat, mühendis, mimar, istatistikçi, fizikçi, matematikçi, kimyager,

programcı, tekniker, laborant, teknisyen, veteriner hekim, kaptan, makinist, hemşire, diyetisyen,
kütüphaneci, grafiker.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görevde Yükselme Kapsamı Dışındaki Kadrolara

Atamaya İlişkin Esaslar
Görevde yükselme kapsamı dışındaki kadrolara sınava tabi olmadan atanacaklarda

aranacak şartlar
MADDE 6 – (1) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (2) numaralı

alt bentlerinde yer alan kadrolara sınava tabi olmaksızın atama yapılır. Ancak, bu kadrolara
yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır:
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a) Gümrük ve dış ticaret bölge müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları taşı-

mak,
2) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
3) Bakanlık merkez teşkilatı veya gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerinde; müdür

kadrolarında en az üç yıl veya ticaret denetmeni kadrosunda en az yedi yıl çalışmış olmak,
b) Serbest bölge müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları taşı-

mak,
2) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
3) Serbest bölge müdür yardımcısı kadrosunda en az üç yıl veya merkez teşkilatı şube

müdürü kadrosunda en az beş yıl çalışmış olmak,
c) Serbest bölge müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları taşı-

mak,
2) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
3) Ticaret denetmeni kadrosunda en az beş yıl veya Bakanlık merkez teşkilatı veya ser-

best bölge müdürlüklerinde; araştırmacı, uzman ve mühendis kadrolarının herhangi birinde en
az beş yıl ya da şef kadrosunda en az yedi yıl çalışmış olmak,

gerekir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme Kapsamındaki Kadrolara Atamaya İlişkin Esaslar
Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar
MADDE 7 – (1) Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aşağıdaki genel şartlar

aranır:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları taşı-

mak,
b) Bakanlıkta en az iki yıl fiilen çalışmış olmak,
c) Yapılan yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak,
ç) İlan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak

üzere, söz konusu kadrolara atanmak için belirlenen unvanlarda geçirilecek sürenin en az altı
ayını Bakanlık birimlerinde geçirmiş olmak.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar
MADDE 8 – (1) Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar

aranır:
a) Merkez teşkilatı şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Gümrük müdür yardımcısı, işletme müdür yardımcısı, bölge amiri, uzman, eğitim

uzmanı, APK uzmanı, araştırmacı, savunma uzmanı ve sivil savunma uzmanı kadrolarının her-
hangi birinde en az iki yıl veya merkez teşkilatında; çözümleyici veya mühendis kadrosunda
en az üç yıl ya da şef veya ayniyat saymanı kadrosunda en az dört yıl ya da kısım amiri kad-
rosunda en az beş yıl ya da mütercim veya programcı kadrosunda en az yedi yıl ya da muayene
memuru kadrosunda en az sekiz yıl çalışmış olmak,

b) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
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2) Çözümleyici veya mühendis kadrosunda en az üç yıl veya istatistikçi, fizikçi ve ma-
tematikçi kadrolarının herhangi birinde en az beş yıl ya da programcı kadrosunda en az yedi
yıl çalışmış olmak,

3) En az bir programlama dili bildiğini transkript ile belgelendirmek veya Milli Eğitim
Bakanlığı onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

c) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Gümrük müdür yardımcısı, işletme müdür yardımcısı, bölge amiri, uzman, eğitim

uzmanı, APK uzmanı, araştırmacı, savunma uzmanı ve sivil savunma uzmanı kadrolarının her-
hangi birinde en az iki yıl veya merkez teşkilatında; çözümleyici veya mühendis kadrosunda
en az üç yıl ya da şef veya ayniyat saymanı kadrosunda en az dört yıl ya da kısım amiri kad-
rosunda en az beş yıl ya da mütercim veya programcı kadrosunda en az yedi yıl ya da muayene
memuru veya tekniker kadrosunda en az sekiz yıl çalışmış olmak,

ç) Gümrük müdürü, gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürü ve tasfiye işlet-
me müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Gümrük müdür yardımcısı, işletme müdür yardımcısı, bölge amiri, uzman, eğitim

uzmanı, APK uzmanı ve araştırmacı kadrolarının herhangi birinde en az iki yıl çalışmış olmak,
d) Gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğü şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Gümrük müdür yardımcısı, işletme müdür yardımcısı, bölge amiri, uzman, eğitim

uzmanı, APK uzmanı ve araştırmacı kadrolarının herhangi birinde en az iki yıl veya mühendis
kadrosunda en az üç yıl çalışmış olmak,

e) Gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğü hukuk hizmetleri şube müdürlüğü şube mü-
dürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Avukat kadrosunda en az sekiz yıl çalışmış olmak,
f) Personel müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Gümrük müdür yardımcısı, işletme müdür yardımcısı, bölge amiri, uzman, eğitim

uzmanı, APK uzmanı ve araştırmacı kadrolarının herhangi birinde en az iki yıl veya Genel Mü-
dürlük şef kadrosunda en az dört yıl çalışmış olmak,

g) Laboratuvar müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) Üniversitelerin mühendislik fakültelerinden veya kimya lisans bölümünden mezun

olmak,
2) Bakanlık laboratuvar müdürlüklerinde mühendis veya kimyager kadrosunda en az

beş yıl çalışmış olmak,
ğ) Gümrükler muhafaza kriminal laboratuvar müdürlüğü laboratuvar müdürü kadrosuna

atanabilmek için;
1) Üniversitelerin mühendislik fakültelerinden veya kimya lisans bölümünden mezun

olmak,
2) Mühendis veya kimyager kadrosunda en az beş yıl çalışmış olmak,
3) Kriminal uzmanlık alanlarının birinde en az beş yıl çalışmış olmak ve kriminal uz-

manlık sertifikasına sahip olmak,
h) Ticaret il müdürlüğü şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Uzman, APK uzmanı ve araştırmacı kadrolarının herhangi birinde en az iki yıl veya

mühendis kadrosunda en az üç yıl ya da şef kadrosunda en az dört yıl çalışmış olmak,
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ı) Gümrük müdür yardımcısı ve işletme müdür yardımcısı kadrolarına atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Şef veya kısım amiri kadrosunda en az iki yıl ya da muayene memuru kadrosunda

en az beş yıl çalışmış olmak,
i) Bölge amiri kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Şef veya kısım amiri kadrosunda en az iki yıl çalışmış olmak,
j) Şef kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Anbar memuru, bilgisayar işletmeni, icra memuru, memur, muhafaza memuru, satış

memuru, tüketici hakem heyeti raportörü, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar ve ra-
portör kadrolarının herhangi birinde veya unvan değişikliğine tabi kadrolarda, iki yıllık yük-
seköğrenim mezunu olanlar için en az altı yıl, dört yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar için
en az dört yıl çalışmış olmak,

k) Kısım amiri kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Anbar memuru, bilgisayar işletmeni, icra memuru, memur, muhafaza memuru, satış

memuru, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve veznedar kadrolarının herhangi birinde veya
unvan değişikliğine tabi kadrolarda, iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar için en az altı
yıl, dört yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar için en az dört yıl çalışmış olmak,

3) Erkekler için en az 172 cm, kadınlar için ise en az 165 cm boyunda olmak,
l) Araştırmacı ve uzman kadrolarına atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Şef, kısım amiri, ayniyat saymanı ve çözümleyici kadrolarının herhangi birinde en

az iki yıl veya muayene memuru kadrosunda en az beş yıl ya da mütercim veya programcı
kadrosunda en az yedi yıl çalışmış olmak,

m) Eğitim uzmanı kadrosuna atanabilmek için;
1) Eğitim bilimleri fakültelerinin eğitim programları ve öğretim, eğitim yönetimi teftişi

ve planlaması, yetişkin eğitimi ile bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümlerinden
veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak ya da bu alanlarda lisansüstü eğitim görmüş ol-
mak,

2) Şef, kısım amiri, ayniyat saymanı ve çözümleyici kadrolarının herhangi birinde en
az iki yıl veya muayene memuru, mütercim, programcı, muhafaza memuru, memur, icra me-
muru, anbar memuru, veznedar, satış memuru, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve bilgisayar
işletmeni kadrolarının herhangi birinde en az yedi yıl çalışmış olmak,

n) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının matematik, fizik veya

istatistik bölümleri ya da mühendislik fakültelerinden mezun olmak,
2) Programcı kadrosunda en az dört yıl çalışmış olmak,
3) En az iki programlama dili bildiğini transkript ile belgelendirmek veya Milli Eğitim

Bakanlığı onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,
4) Son başvuru tarihi itibarıyla son beş yıl içinde alınmış bulunan YDS/e-YDS’den en

az (D) seviyesinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği ÖSYM tarafından kabul edi-
len ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeyi ibraz etmek,
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o) Memur, icra memuru, anbar memuru, veznedar, satış memuru ve tüketici hakem he-
yeti raportörü kadrolarına atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Gemi adamı, şoför, koruma ve güvenlik görevlisi ve destek hizmetleri grubu kadro-

larının herhangi birinde çalışmış olmak,
ö) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve bilgisayar işletmeni kadrolarına atanabilmek

için;
1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Gemi adamı, şoför, koruma ve güvenlik görevlisi ve destek hizmetleri grubu kadro-

larının herhangi birinde çalışmış olmak,
3) Bakanlıkça ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen bilgisayar kurs-

larında başarılı olmak veya Milli Eğitim Bakanlığınca veya üniversitelerce düzenlenen ve hiz-
met içi eğitim niteliğinde olmayan bilgisayar kursunu bitirdiğini sertifika ile belgelendirmek
ya da yükseköğrenimde bilgisayar eğitiminde başarılı olduğunu transkript ile belgelendirmek,

p) Şoför kadrosuna atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Destek hizmetleri grubu kadrolarının herhangi birinde çalışmış olmak,
3) (D) veya (DE) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
r) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Destek hizmetleri grubu kadrolarının herhangi birinde çalışmış olmak,
3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen

şartlar ile 7/10/2004 tarihli ve 25606 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Güvenlik Hiz-
metlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen
sağlık şartlarını taşımak,

gerekir.
BEŞİNCİ BÖLÜM

Unvan Değişikliğine Tabi Kadrolara Atamaya İlişkin Esaslar
Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar
MADDE 9 – (1) 5 inci maddede sayılan kadrolara unvan değişikliği suretiyle atana-

caklarda aşağıdaki genel şartlar aranır:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları taşı-

mak,
b) Yapılan yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak.
Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar
MADDE 10 – (1) 5 inci maddede sayılan kadrolara unvan değişikliği suretiyle atana-

caklarda aşağıdaki özel şartlar aranır:
a) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık eğitim veren filoloji, mütercim-tercümanlık, çeviribilim veya ilgili

dil ve edebiyat bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onay-
lanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2) Son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde alınmış bulunan YDS/e-YDS’den en
az (A) seviyesinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği ÖSYM tarafından kabul edi-
len ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeyi ibraz etmek,

b) Avukat kadrosuna atanabilmek için avukatlık ruhsatına sahip olmak,
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c) Mühendis, mimar, veteriner hekim, istatistikçi, fizikçi, matematikçi ve kimyager
kadrolarına atanabilmek için;

1) Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,
2) Kimyager ve istatistikçi kadrolarının sınavına girebilmek için son başvuru tarihi iti-

barıyla son beş yıl içinde alınmış bulunan YDS/e-YDS’den en az (D) seviyesinde veya dil ye-
terliği bakımından bunlara denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği
bulunan belgeyi ibraz etmek,

ç) Programcı kadrosuna atanabilmek için;
1)  En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının matematik, fizik veya

istatistik bölümleri veya mühendislik fakültelerinden ya da fakülte veya yüksekokulların bil-
gisayar programcılığı bölümünden mezun olmak,

2) Yükseköğretim kurumlarının bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olanlar
için en az iki programlama dili bildiğini transkript ile belgelendirmek veya Milli Eğitim Ba-
kanlığı onaylı programcı sertifikasına sahip olmak; matematik, fizik veya istatistik bölümleri
veya mühendislik fakültelerinden mezun olanlar için Milli Eğitim Bakanlığı onaylı programcı
sertifikasına sahip olmak,

3) Son başvuru tarihi itibarıyla son beş yıl içinde alınmış bulunan YDS/e-YDS’den en
az (D) seviyesinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği ÖSYM tarafından kabul edi-
len ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeyi ibraz etmek,

d) Laborant kadrosuna atanabilmek için en az iki yıllık yüksekokulların ilgili bölümle-
rinden mezun olmak,

e) Tekniker kadrosuna atanabilmek için en az iki yıllık mesleki veya teknik yüksekokulların
ilgili bölümlerinden mezun olmak,

f) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için en az mesleki ve/veya teknik liselerin ilgili
bölümlerinden mezun olmak,

g) Kaptan ve makinist kadrolarına atanabilmek için;
1) Yapacağı görevle ilgili en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Yapacağı görevle ilgili yeterlilik belgesine sahip olmak,
ğ) Hemşire kadrosuna atanabilmek için fakültelerin, yüksekokulların veya sağlık meslek

liselerinin hemşirelik bölümü mezunu olmak,
h) Diyetisyen kadrosuna atanabilmek için fakültelerin veya yüksekokulların ilgili bö-

lümlerinden mezun olmak,
ı) Kütüphaneci kadrosuna atanabilmek için; en az dört yıllık eğitim veren yükseköğre-

tim kurumlarının bilgi ve belge yönetimi, arşivcilik, dokümantasyon ve enformasyon veya kü-
tüphanecilikle ilgili bölümlerinden mezun olmak,

i) Grafiker kadrosuna atanabilmek için; fakülte veya yüksekokulların grafik veya tasa-
rım ile ilgili bölümlerinden mezun olmak,

gerekir.
ALTINCI BÖLÜM

Görevde Yükselme Sınavına İlişkin Esaslar
Duyuru ve başvuru
MADDE 11 – (1) Görevde yükselme kapsamındaki kadrolara atanacaklar için yapılacak

sınavlar, kadro durumu ve Bakanlık ihtiyaçları doğrultusunda Genel Müdürlükçe yazılı sınav
tarihinden en az kırk beş gün önce Bakanlığın resmi internet sitesinde duyurulur ve Bakanlık
birimlerine yazı ile bildirilir. Başvuru süresi en az on gün olarak belirlenir.
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(2) Duyuruda, atama yapılacak kadro unvanı, derecesi ve sayısı, başvuruda aranacak
şartlar, başvuru başlangıç tarihi ile son başvuru tarihi, başvuru yeri ve şekli, yazılı sınav konu-
ları, yazılı sınav tarihi ve yeri, sözlü sınava ilişkin hususlar ile ilgili diğer hususlar belirtilir.

(3) Bakanlıkta görev yapan personelden son başvuru tarihi itibarıyla aranan nitelikleri
taşıyanlar, duyuruda belirtilen farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için Genel Müdürlüğe
başvuruda bulunurlar.

(4) Sınava, son başvuru tarihi itibarıyla sınav ilanında belirtilen şartları taşıyanlar ka-
tılabilir.

(5) Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Genel Müdürlükçe in-
celenir. Aranan şartları taşıyanlar yazılı sınav tarihinden en az yirmi gün önce Bakanlığın resmi
internet sitesinde ilan edilir, ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

(6) Başvuruda bulunanlar, listenin ilan edildiği tarihten itibaren beş iş günü içinde itiraz
edebilir. İtiraz başvuruları, dilekçe ile sınav kuruluna iletilmek üzere Genel Müdürlüğe yazılı
olarak yapılır. Bu itirazlar, itiraz süresinin bitimini müteakip yedi iş günü içinde sınav kurulunca
incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu, Genel Müdürlükçe ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

(7) Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri
kullanmakta olan personelin sınava başvurmaları ve katılmaları mümkündür. Ancak, bir ceza
kovuşturması sebebiyle hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri alınan personel sınava başvuru
yapamaz ve katılamaz.

(8) Aday memur statüsünde bulunanlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları personeli
sınava başvuruda bulunamazlar.

(9) Taşra teşkilatında;
a) Ticaret il müdürlüğünde görev yapmak üzere taşra teşkilatı kadroları için açılan sı-

navlara, ticaret il müdürlüğünde görevli personel ve merkez teşkilatı kadrolarında bulunan per-
sonel,

b) Gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğünde görev yapmak üzere taşra teşkilatı veya
döner sermaye işletmesi kadroları için açılan sınavlara, gümrük ve dış ticaret bölge müdürlü-
ğünde görevli personel ve merkez teşkilatı kadrolarında bulunan personel,

c) Serbest bölge müdürlüğünde görev yapmak üzere taşra teşkilatı kadroları için açılan
sınavlara, serbest bölge müdürlüğünde görevli personel ve merkez teşkilatı kadrolarında bulu-
nan personel,

katılabilir.
Görevde yükselme sınavı
MADDE 12 – (1) Görevde yükselme sınavı, yazılı ve sözlü olarak yapılır.
(2) Yazılı sınav:
a) Duyuruda yer verilen sınav konularından Bakanlık tarafından yapılabileceği gibi

ÖSYM Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yap-
tırılabilir.

b) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az altmış puan
alanlar başarılı sayılır.

(3) Sözlü sınav:
a) Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayı-

sının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin
tamamı sözlü sınava alınır.

b) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;
1) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
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2) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
3) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,
4) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
5) Genel kültürü ve genel yeteneği,
6) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir.
c) Sınav kurulunun her bir üyesinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alı-

narak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan
alanlar başarılı sayılır.

Başarı sıralaması
MADDE 13 – (1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama

yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik
ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Bakanlığın resmi internet sitesinde ilan edi-
lir.

(2) Başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla;
a) Hizmet süresi fazla olanlara,
b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,
öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belir-

lenir.
(3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı

nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, Bakan-
lıkça ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz
MADDE 14 – (1) Yazılı sınav sonuçları, sonuçların sınav kurulu tarafından Genel Mü-

dürlüğe intikal ettirildiği tarihten itibaren beş iş günü, görevde yükselme sınavı sonuçları ise
sözlü sınav bitim tarihini izleyen on beş iş günü içinde Bakanlığın resmi internet sitesinde ilan
edilir, ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

(2) Sınava katılanlar, sınav sonuçlarına sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren beş iş
günü içinde itiraz edebilir. İtiraz başvuruları, dilekçe ile sınav kuruluna iletilmek üzere Genel
Müdürlüğe yazılı olarak yapılır. Sınav kurulu, itiraz süresinin bitimini müteakip yazılı sınav
için yedi iş günü içinde, sözlü sınav için beş iş günü içinde itirazla ilgili işlemleri sonuçlandı-
rarak sonucu ilgililere yazılı olarak bildirir.

(3) İtirazların sınav kurulu tarafından değerlendirilmesi neticesinde, başarılı olan aday-
lara ilişkin listenin değişmesi durumunda yeni liste Bakanlığın resmi internet sitesinde ilan
edilir, ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

(4) Yapılan yazılı sınavlarda sınav kurulunca hatalı soru tespit edilmesi veya yargı ka-
rarları uyarınca soruların iptal edilmesi durumunda, bu sorulara tekabül eden puanlar eşit şe-
kilde diğer sorulara dağıtılır.

Sınavı kazananların atanması
MADDE 15 – (1) Başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en geç otuz gün

içinde en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına
göre ilanda duyurulan boş kadro sayısı kadar personel atanır.

(2) Atanma şartlarını son başvuru tarihi itibarıyla taşımadıkları sonradan anlaşılanların
ve atama yapılıncaya kadar olan dönemde atanma şartlarını kaybedenlerin sınavları geçersiz
sayılır. Geçersiz sayılan sınav sonucuna göre ataması yapılanların ise atamaları iptal edilir.
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(3) Duyurulan kadrolardan;
a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple

atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlan-
maması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya
da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten iti-
baren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava
ilişkin duyuruya kadar, belirlenmiş olması durumunda yedekler arasından başarı sıralamasına
göre atama yapılabilir.

(4) Sınava herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya müteakip sınava
ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat
edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte düzenlenen bütün usul
ve esaslara tabidir.

(5) Sınavı kazandıktan sonra hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri alınan personelin
atamaları göreve iade edildikten sonra, aylıksız izinde bulunanların atamaları aylıksız izin sü-
resinin bitimi tarihinde yapılır. Aylıksız izinde bulunanlardan istemleri üzerine aylıksız izin sü-
resinin bitiminden önce göreve başlayanların atamaları ise göreve başlama tarihinde yapılır.

(6) Gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürü, bölge amiri ve kısım amiri sı-
navlarını kazanarak atamaya hak kazananlardan, Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü devlet
hastanelerinden görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özür-
lü olmadığını, psikiyatrik bir hastalık, kişilik bozukluğu, nörolojik rahatsızlığı, şaşılık, körlük,
gece körlüğü, renk körlüğü, işitme kaybı, topallık, kekemelik, kas veya iskelet sisteminde ha-
reket kısıtlılığı ve benzeri engeller bulunmadığını belirten ve “Yurdun her yerinde görev yapa-
bilir ve silah kullanabilir.” ibareli geçerli bir sağlık raporu bulunmayanların atamaları, söz ko-
nusu raporun ibrazı halinde gerçekleştirilir.

Sınav kurulu ve görevleri
MADDE 16 – (1) Sınav kurulu, Bakan veya Bakan tarafından görevlendirilen Bakan

Yardımcısı, merkez teşkilatı birim amiri veya bunların yardımcısı başkanlığında üyelerden biri
Genel Müdürlükten olmak üzere en az daire başkanı düzeyinde beş asıl ve beş yedek üyeden
oluşur. Asıl üyenin bulunmadığı hallerde yedek üye katılır. İhtiyaç halinde birden fazla sınav
kurulu Bakanlık Makam onayı ile oluşturulabilir.

(2) Sınav kurulu başkan ve üyeleri, eşlerinin ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil)
kan ve kayın hısımlarının katıldığı sınavların sınav kurulunda bulunamazlar.

(3) Sınav kurulu, sınav sorularının hazırlanması veya hazırlattırılması, sınavın yapılması
veya yaptırılması, değerlendirilmesi, başarı sıralamasının hazırlanması, itirazların sonuçlandı-
rılması ve sınavla ilgili diğer işlemlerin yürütülmesinden sorumludur.

(4) Sınav kurulu, üye tamsayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır, çekimser oy
kullanılmaz.

(5) Sınav kurulunun sekretarya işlemleri Genel Müdürlükçe yürütülür.
Sınav belgelerinin saklanması
MADDE 17 – (1) Sınava ilişkin belgeler Genel Müdürlükçe saklanır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar

Unvan değişikliği sınavı
MADDE 18 – (1) 5 inci maddede belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara, bu un-

vanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan
personelin atanmasında ve bu kadrolar için yapılacak sınavlarda, görevde yükselme sınavı için
belirlenen usul ve esaslar uygulanır.
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(2) Unvan değişikliği yazılı sınavı, Bakanlıkça belirlenecek görev alanları ve atama ya-
pılacak kadronun niteliğine ilişkin konularda ÖSYM Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına
veya yükseköğretim kurumlarından birine yazılı olarak yaptırılır.

(3) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, un-
van değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

(4) Unvan değişikliği için açılan sınavlara başvuru sırasında 11 inci maddenin doku-
zuncu fıkrası hükmü uygulanmaz.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hizmet grupları arasında geçişler
MADDE 19 – (1) 4 üncü maddede yer alan hizmet grupları arasındaki geçişler aşağı-

daki esaslar çerçevesinde yapılır:
a) Aynı hizmet grubundaki alt görev grubunun kendi içinde kalmak kaydıyla, personelin

isteği ve atanılacak kadroya ilişkin öğrenim şartı ile sertifika, ehliyet gibi şartları taşımak kay-
dıyla diğer görevlere sınav yapılmaksızın atama yapılabilir.

b) Hizmet grupları arasında görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve 4 üncü madde-
nin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri dışında, 4 üncü maddede yer
alan aynı hizmet grubundaki alt görev grubundan üst görev grubuna geçişler sınava tabidir.

c) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri dı-
şında, personelin isteği üzerine Bakanlıkta daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı
düzey görevlere veya alt görevlere, öğrenim ve görevin gerektirdiği belgelere sahip olmak şart-
larını taşımak kaydıyla sınava tabi tutulmadan atama yapılabilir.

ç) Bakanlıkta ticaret uzmanı, ticaret başmüfettişi, ticaret müfettişi, iç denetçi, Avrupa
Birliği uzmanı, ihracatı geliştirme uzmanı, hizmet birimlerinde daire başkanı veya daha üst
görevlerde bulunanların bu Yönetmelikte sayılan kadrolara görevin gerektirdiği nitelikleri ta-
şımak kaydıyla atanmalarında, ilgili hizmet gruplarındaki alt görevlerde çalışma ve sınav şartı
aranmaz.

d) Bakanlıkta ticaret denetmeni kadrosunda görev yapanların gümrük ve dış ticaret böl-
ge müdürlüğü ticaret denetmenleri şube müdürlüğü şube müdürü kadrosuna, 7 nci madde ile
8 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak kaydıyla atanma-
larında, alt görevlerde çalışma ve sınav şartı aranmaz.

e) Bakanlık merkez teşkilatında şube müdürü kadrosunda görev yapmakta olanların
serbest bölge müdür yardımcısı kadrolarına atanmalarında 6 ncı maddenin birinci fıkrasının
(c) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri hükümleri uygulanır.

(2) Unvan değişikliğine tabi kadrolar ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro
için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

(3) Avukat kadrosundan hukuk müşaviri kadrosuna yapılacak atamalarda bu Yönetme-
liğin görevde yükselme sınavına ilişkin hükümleri uygulanmaz. Bakanlıkta en az beş yıl avukat
kadrosunda fiilen çalışmış olanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde
belirtilen şartları taşımak kaydıyla, hukuk müşaviri kadrosuna atanabilir.

Naklen ve açıktan atamalar
MADDE 20 – (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlardan, 4 üncü

maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan kadrolara açıktan, aynı bentte yer alan şef
kadrosu hariç diğer kadro ve unvanlara naklen atama yapılamaz.

(2) Birinci fıkrada sayılanlar dışında;
a) 4 üncü maddede yer alan hukuk müşaviri, eğitim uzmanı ve çözümleyici unvanına,
b) Muayene memuru ve muhafaza memuru hariç 4 üncü maddenin birinci fıkrasının

(d) bendinde yer alan diğer unvanlara,
c) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan unvanlara,
ç) 5 inci maddede sayılan unvanlara,
kamu kurum ve kuruluşlarından naklen atama yapılabilir.
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(3) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan unvanlara naklen atanacaklarda;
a) Hukuk müşaviri ve gemi adamı hariç diğer unvanlar için bu Yönetmelikte yer alan

belirli bir süre Bakanlıkta çalışmış olma şartı dışında kalan tüm atanma şartları,
b) Hukuk müşaviri kadrosu için en az beş yıl avukatlık yapmış olma şartı,
c) Gemi adamı kadrosu için yapacağı görevle ilgili en az iki yıllık yüksekokul mezunu

olma ve yapacağı görevle ilgili yeterlilik belgesine sahip olma şartları,
ç) Başvuru tarihi itibarıyla son beş yıl içinde disiplin cezası almamış olma şartı,
aranır.
Özelleştirilen kuruluşlardan atama
MADDE 21 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hak-

kında Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre Bakanlığa yapılacak ilk atamalarda bu Yö-
netmelik hükümleri uygulanmaz.

İntibak hükümleri
MADDE 22 – (1) 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı

Kararnamesinin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, mülga Ekonomi Bakanlığı ile mülga Gümrük
ve Ticaret Bakanlığında geçen hizmet süreleri Bakanlığın ilgili kadro unvanlarında geçirilmiş
sayılır.

Kazanılmış haklar
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca

kazananların hakları saklıdır.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet

Memurları Kanunu ile 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu
Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yö-
netmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler
MADDE 25 – (1) 13/1/2012 tarihli ve 28172 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Güm-

rük ve Ticaret Bakanlığı Personeli Atama, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetme-
liği ile 17/10/2014 tarihli ve 29148 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ekonomi Bakanlığı
Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Öğrenim düzeyi
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, 15/3/1999 tarihli ve

99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin Resmî Gazete’de
yayımlandığı 18/4/1999 tarihinde iki yıllık yükseköğrenim mezunu olup görevde bulunanlar;
diğer koşullara sahip oldukları takdirde, dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

Yürürlük
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü
Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 35 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(8) Yükseköğretim kurumları tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisans-
üstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar
başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir,
verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.”
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MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Olağanüstü durum

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Küresel salgın nedeniyle 5 inci maddenin birinci fıkrasının

(a) bendi ile 16 ncı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan ALES puanına ilişkin şart 2/1/2021

tarihine kadar uygulanmaz.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

—— • ——
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ

PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE

KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA

İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek-

öğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift

Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin

14 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki “12 nci” ibaresi “11 inci” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

20/4/2016 29690

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 1/3/2017 29994
2- 16/9/2017 30182
3- 22/11/2019 30956
4- 14/4/2020 31099

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

24/4/2010 27561

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 16/8/2011 28027
2- 21/9/2013 28772
3- 2/5/2014 28988
4- 18/3/2016 29657
5- 9/6/2017 30091
6- 12/4/2019 30743
7- 21/12/2019 30985
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Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinden:
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uzaktan

Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin (ASBUZEM) amaçlarına, faaliyet alanlarına, yö-
netim organlarına, yönetim organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uzaktan Eğitim

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-
netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (ASBUZEM): Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygu-

lama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) İletişim ve bilgi teknolojisine dayalı olarak Üniversitede yürütülen ön lisans, lisans

tamamlama, lisans, yüksek lisans, doktora ve sürekli eğitim dâhil ders, kurs, seminer, konferans,
sertifika programı gibi tüm eğitim programları kapsamında uzaktan yapılan eğitim için plan,
program, eşgüdüm ve uygulama faaliyetlerini planlamak ve yürütmek.

b) Yükseköğretimin zaman ve mekân sınırlılığını gidererek yeni öğrenci kitlelerine ya-
yılmasını sağlamak ve bu suretle verimliliği artırmak, bilgiyi tüm kitlelere yaygınlaştırmak.

c) Teknolojinin sağladığı çoklu ve etkileşimli ortam olanaklarını kullanarak eğitimin
etkinliğini artırmak.

ç) Eğitim-öğretim olanaklarının paylaşımlarını sağlayarak Üniversite içinde, üniversi-
teler arasında, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliğinde akademik etkileşimi
ve yardımlaşmayı kolaylaştırmak, bu amaçla kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim ihtiyaç ve
isteklerine yardımcı olmak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü, doktora ve yetişkin
eğitiminde e-öğrenme temelli ders ve ders programları geliştirmek ve Üniversitede verilmekte
olan dersleri e-öğrenme ile desteklemek.
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d) Kamu ve özel kurum ve kuruluşların eğitim programlarını e-öğrenme ortamlarına
uyarlayarak verimlilik ve başarılarının geliştirilmelerine katkıda bulunmak.

e) Uzaktan eğitim sisteminin tüm aşamalarına akademik ve teknik destek sağlamak.
f) Üniversitede uzaktan eğitime ilişkin etkinliklerin sağlıklı yürütülmesi için her türlü

idari, teknik ve akademik tedbirleri almak.
g) Uzaktan eğitimin yürütüldüğü öğretim yönetim sistemi yazılımının aksaksız biçimde

çalışmasını sağlamak ve yönetimini gerçekleştirmek.
ğ) Merkez için ihtiyaç duyulacak her türlü yazılımı tasarlamak ya da mevcut yazılımları

ihtiyaca göre güncellemek.
h) Uzaktan eğitim ile ilgili ders, seminer ya da kurslar için web tabanlı öğretim mater-

yalleri geliştirmek ve uygulamak.
ı) Üniversitenin farklı birimlerinde ve diğer üniversitelerde uzaktan eğitim sistemlerini

kurmak.
i) Üniversite alt yapısını kullanarak Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda çö-

zümler geliştirmek, ürün ve danışmanlık hizmetleri vermek.
j) Uzaktan eğitim hakkındaki birikimi diğer kurum ve kuruluşlarla paylaşmak, uzaktan

eğitimle ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli veya yabancı kuruluşlarla iş birliği yapmak,
süreli/süresiz yayınlar yapmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Kamu, özel sektör, ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve kişiler için bilgi ve ile-

tişim teknolojilerine dayalı olarak uzaktan eğitim kapsamında kurslar, seminerler, konferanslar,
benzeri dersler, eğitim programları planlamak ve bu faaliyetlerin eşgüdümünü sağlamak.

b) Senato kararları çerçevesinde ön lisans, lisans, lisans tamamlama ve lisansüstü eği-
tim-öğretim faaliyetlerine ilişkin esasları düzenlemek.

c) Uzaktan yükseköğretim kapsamında Üniversiteye bağlı eğitim kurumları ile diğer
yükseköğretim kurumları için dersler ve programlar planlamak ve yürütmek.

ç) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerde ça-
lışan akademisyenlerle ortak yüksek lisans, doktora dersleri ve sınavları için gerekli altyapıyı
sağlamak.

d) Uzaktan eğitimle ilgili iletişim ve bilgi teknolojilerinin gelişimini takip etmek, uy-
gulamalar için sistem tasarımı yapmak ve uzaktan eğitime ilişkin tüm teknik işleri yürütmek.

e) Uzaktan eğitimin teknolojik ve iletişim altyapısı konularında ulusal ve uluslararası
kurum ve kuruluşlarla iletişim, etkileşim ve iş birliği sağlamak.

f) Üniversite ve iletişim hizmeti sunan diğer kurum ve kuruluşlarla uzaktan eğitim ile
ilgili iş birliği yapmak.

g) Uzaktan eğitime ilişkin mevzuatı takip etmek, bu kapsamda yeni gelişmeler ve uy-
gulamalar planlamak ve düzenlemek.

ğ) Uzaktan eğitim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.
h) Üniversite tarafından yürütülmekte olan uzaktan eğitim çalışmaları için ders içerikleri

hazırlamak.
ı) Üniversite içi ve Üniversite dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım otomasyonlarını

ve ders içeriklerini hazırlamak, akreditasyonları yapmak, bu konularda danışmanlık yapmak,
gerekli koordinasyonları sağlamak.

i) Bilgi toplumuna geçiş sürecinde ülke kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı uygula-
maların e-öğrenme aracılığıyla yaygınlaştırılması için bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapmak.

j) Kamu ve özel kuruluşlara ve kişilere uzaktan eğitimle verilecek yaşam boyu eğitime
yönelik ders, seminer, konferans gibi çalışmalara ilişkin proje geliştirmek, geliştirilen projelerin
hayata geçirilmesini sağlamak.
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k) Teknolojideki gelişmelere ve koşullara göre uzaktan eğitimle ilgili her türlü görevin
güncellenmesini sağlamak ve bu konuyla ilgili gerekli çalışmaları yürütmek.

l) Uzaktan eğitim kapsamında Rektörlükçe önerilen ve/veya Yönetim Kurulunca ka-
rarlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri ara-

sından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden
görevlendirilebilir. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdürün geçici olarak
görevinden ayrılması halinde yerine müdür yardımcılarından birisi, o da bulunmadığı zamanda
Yönetim Kurulu üyelerinden biri en kıdemlisinden başlamak üzere vekâlet eder. Müdürün altı
aydan fazla süre görevinin başında bulunmaması halinde görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantıya başkanlık etmek.
c) Yönetim Kurulunun hazırladığı çalışma programını ve aldığı kararları uygulamak.
ç) Yönetimi altındaki birimleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.
d) Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
e) Uygulanan programlar ve faaliyetlere ilişkin olarak enstitüler, fakülteler, yüksek-

okullar, meslek yüksekokulları, Üniversite Sürekli Eğitim Merkezi, Bilgi İşlem Dairesi Baş-
kanlığı, uygulama ve araştırma merkezleri ve Rektörlüğe bağlı diğer bölümlerde eşgüdümü
sağlamak.

f) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Yönetim
Kurulunun görüşünü de alarak Rektöre sunmak.

g) Merkezin idari ilişkilerini yürütmek, personel ihtiyaçlarını belirlemek ve Rektöre
sunmak.

ğ) Yurt içi ve yurt dışındaki uygulama ve araştırma merkezleri ile iş birliği yapmak,
h) Uzaktan eğitim programlarında eğitim verecek olan ön lisans, lisans tamamlama, li-

sans, lisansüstü ve doktora programı öğretim elemanlarını; bölüm başkanlarının ve ilgili ku-
rumların yöneticilerinin de görüşlerini alarak Rektörün onayına sunmak.

ı) İnternet üzerinden sanal eğitim yapan bölümlerin akademik programlarının görüşül-
mesi sırasında ilgili yüksekokul, fakülte ve enstitü kurullarında ilgili bölüm başkanlarıyla bir-
likte toplantılara katılmak.

Müdür yardımcıları
MADDE 10 – (1) Müdürün önerisi ile çalışmalarında Müdüre yardımcı olmak üzere

Üniversite birimlerinde görevli öğretim elemanları arasından en çok iki kişi Rektör tarafından
müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görev süresinin dolması ya da herhangi bir
nedenle görevden ayrılması durumunda müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Yönetim Kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları dâhil beş kişiden

oluşur. Diğer üyeler; Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre
ile görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliklerin boşalması
halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Ku-
rulu toplantılarına başkanlık eder. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az altı
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kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün
oyu yönünde karar alınmış sayılır. Müdürün önerisi üzerine, gerektiğinde Üniversite içinden
ve dışından konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim sahibi kişiler de görüş bildirmek amacı ile
Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler. Ancak bu kişiler oy kullanamazlar.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararları almak.
b) Rektöre sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.
c) Araştırma ve uygulayıcı elemanların, eğitim ile ilgili araştırma, yayın ve bilimsel

toplantılara katılmak için yapacakları mali destek isteklerini değerlendirmek.
ç) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip, önerilerde bulunmak.
d) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak.
e) Bölüm başkanlıklarına bildirilmek üzere programda okutulacak ders içerikleriyle il-

gili tavsiye kararları almak.
f) Program içeriklerinin güncelleştirilmesiyle ilgili tavsiye kararları almak.
g) Programda yer alacak web içerikleriyle ilgili standartları oluşturmak ve gözden ge-

çirmek, konuyla ilgili bölüm başkanlıklarına tavsiyelerde bulunmak.
Danışma Kurulu
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten

veya çalışmalarıyla Merkeze katkısı olacağı düşünülen, Üniversite öğretim elemanları ile dı-
şarıdan, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren kişi ve kuruluş temsilcilerinden olmak
üzere en az beş üyeden oluşur. Danışma kurulu üyeleri Rektör tarafından görevlendirilir. Da-
nışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye tekrar gö-
revlendirilebilir. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısıyla toplanır.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunur
ve istişari nitelikte görüş bildirir.

(4) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür, gerekli gördüğü tak-
dirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu, üye tam sayısının
salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün
oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.
b) Merkezin faaliyetleri konusunda Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak.
c) İlgili kuruluşlarla iş birliğini sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşı-
lanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinden:
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ YAZMA ESERLER

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesine

bağlı olarak kurulan Yazma Eserler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, organla-
rına, görevlerine, faaliyetlerine, çalışma şekline ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzen-
lemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yazma Eser-

ler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, organlarına, görevlerine, yönetimine, faa-
liyetlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yazma Eserler Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Yazma eser ve kitap kültürü alanında eğitim vermek, araştırma yapmak, ulusal ve

uluslararası bilimsel etkinlikler tertip etmek.
b) Yazma eser çalışmalarında dünyada yapılmış çalışmaları Merkez bünyesindeki kü-

tüphanede temin etmek.
c) Bu çalışmalardan elzem olanlarını (Arapça, İngilizce ve Almanca’dan) Türkçe’ye

tercüme etmek.
ç) Yazma eser ve kitap kültürü alanında çalışma yapacak araştırmacılara merkezde ku-

rulacak basılı ve dijital kütüphanenin imkânlarını açmak.
d) Yazma eser kültürü alanında yayın yapacak uluslararası bir hakemli dergi çıkarmak.
e) Ülkemizin İslâm yazma eser araştırmalarında öncü bir konumda olmasını sağlamak,

bunun için bu alana dair tanımlar yapacak, terimler vazedecek çalışmalar ortaya koymak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Yazma eser çalışmaları alanında Üniversitede yapılacak akademik çalışmalarla bu

alandaki problemleri tespit etmek ve bunlar için çözüm yolları geliştirmek, yazmalar alanındaki
bilgi birikimini desteklemek, Üniversitemiz ve sair üniversitelerde ilgili programlar ve dersler
açılmasını teşvik etmek.
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b) İslâm yazma eser çalışmalarında araştırma yapan yabancı kuruluşlarla ve yurt için-
deki kurumlarla iş birliği yaparak müşterek projeler geliştirmek.

c) Yazma eser çalışmalarında dünyada yapılmış çalışmaları Merkez bünyesindeki kü-
tüphanede temin etmek.

ç) Bu çalışmalardan elzem olanlarını (Arapça, İngilizce ve Almanca’dan) Türkçe’ye
tercüme etmek.

d) Yazma eser çalışmalarının Türk akademisinde daha güçlü bir şekilde gündeme gel-
mesi için bu alanda akademik çalışmalar (özellikle tezler) yapılmasını teşvik etmek, tez hazır-
layacaklara gönüllü danışmanlık yapmak.

e) İslam kitap kültürüne ve yazma kültürüne yönelik çalışmalar yapmak.
f) Merkezin tespit ettiği alanda hazırlanacak doktora tezlerine burs imkânı sağlamak.
g) Alanının ülkede/dünyadaki uzmanlarını davet etmek, belirli süreyle onları merkez

bünyesinde misafir ederek müşterek projeler yapmak, merkezin tanınırlığını sağlamak/artır-
mak.

ğ) Özellikle uluslararası düzeyde düzenlenen sempozyum, kongre, çalıştay gibi akade-
mik organizasyonlara temsilci/tebliğci/konuşmacı göndermek.

h) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili elde edilen sonuçların Üniversite ve sivil toplum
kurumları ve etkileşim ağları içinde paylaşılmasını, değerlendirilmesini ve geliştirilmesini sağ-
lamak.

ı) Merkezin kuruluş amacına ve Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun
ve Yönetim Kurulunca uygun görülen başkaca faaliyetlerde bulunmak.

i) Yazma alanının problemlerini tanıyan, bunları çözebilecek donanıma sahip uzmanlar
(akademisyenler) yetiştirmeye katkı sağlamak.

j) Yazma kültürünün tanıtılması için faaliyette bulunmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür, ilgili alanda çalışmaları bulunan ve Üniversitede tam gün ça-

lışan kadrolu öğretim elemanları arasından üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Görev
süresi sona eren Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin temsilcisidir.

(2) Müdürün, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri
arasından önereceği bir üye Rektör tarafından Müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir.

(3) Müdür kısa süreli ayrılmalarda yardımcısını yahut Yönetim Kurulundan bir üyeyi
vekil bırakır. Vekâlet süresi en fazla 6 aydır. Vekâletin altı aydan fazla sürmesi veya Müdürün
görev süresi dolmadan herhangi bir nedenle görevinden ayrılması durumunda, kalan süre için
yeni bir Müdür, Rektör tarafından görevlendirilir.

(4) Müdürün görevi, her yılın sonunda Merkezin çalışmalarını, faaliyet raporunu ve
sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmaktır.

Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile birlikte toplam on kişiden oluşur. Müdür

ve müdür yardımcısı dışındaki diğer üyeler, Merkezin çalışma alanına giren konularda akade-
mik çalışmaları, araştırmaları, deneyimleri bulunan ve Müdürün önereceği Üniversitenin kad-
rolu öğretim elemanları arasından ya da istekleri halinde başka üniversitelerin öğretim eleman-
ları ile konu ile ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının temsilcileri arasından Üni-
versite Yönetim Kurulu tarafından önerilir ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir.
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(2) Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Süresi tamamlanmadan ayrılanların yerine
kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üyeler aynı usulle seçilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, her yıl en az dört kez olağan ve gerekti-
ğinde Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır.

(4) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak, merkezin tek-

nik ve idari kadrolarının belirlenmesi ile ilgili hususlarda Müdürün hazırlamış olduğu önerileri
inceleyerek Rektörün onayına sunmak.

b) Danışma Kurulu üyeleri için öneride bulunmak.
c) Her faaliyet yılı sonunda, Danışma Kuruluna sunulacak faaliyet raporunun, üçer

yıllık eylem planının ve bir sonraki yıla ait çalışma programının hazırlanıp düzenlenmesinde
Müdüre yardımcı olmak, Danışma Kurulunca değerlendirilen faaliyet raporunu, üçer yıllık ey-
lem planını ve çalışma programını uygulamaya koymak.

(5) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katı-
lanların oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağ-
lanmış sayılır.

Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Üniversite öğretim üyeleri veya istekleri halinde

diğer üniversitelerde ilgili alanda araştırmaları, çalışmaları ve yayınları bulunan öğretim üyeleri
ile konuyla ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının temsilcileri arasından Yönetim
Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen üyelerden oluşur. Üye sayısı
en fazla yirmi kişidir. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısıyla yılda en az bir kez toplanır. Süresi
biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Süresi tamamlanmadan ayrılanların yerine
kalan süreyi doldurmak üzere aynı yöntemle yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulunun görevi; Müdür tarafından hazırlanan ve Yönetim Kurulunca
uygun görülen yıllık çalışma faaliyetlerini ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlen-
direrek görüş bildirmek, yeni çalışma konularıyla ilgili önerilerde bulunmak, çalışma alanla-
rında gerekli görüldüğü durumlarda diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği ve ortak çalışmalar
önermektir.

(3) Toplantılarda salt çoğunluk koşulu aranır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı üzerine Rektör
tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 12 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin demirbaşına kaydedilerek kullanımına tahsis edilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ve

ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Konya 6. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3991 

—— • —— 
Sivas 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3992 
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Ereğli (Konya) 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3930 

—— • —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

5000 GR. TİRYAKİ ÇAYI BASKILI BOBİN SATIN ALINACAKTIR 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden-RİZE: 
1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 10.000 kg. 5000 Gr. Tiryaki çayı baskılı bobin, %20 artar 

- azalır toleranslı olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık 
ihale usulü ile satın alınacaktır.  

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı, 
RİZE adresinden 70,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 30.06.2020 günü saat 14:00’e kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak şekilde elden 
vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de 
açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 
kabul edilmez.  

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.  
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8 - İhalemiz kısmi teklife kapalıdır. 
9 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.  
10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 3976/1-1 
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TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi 

yapılacaktır. 

1) Encümen Kayıt No: 1376 

2) Taşınmaza Dair Bilgiler: 

a) İli: İstanbul 

b) İlçesi: Başakşehir 

c)Mahallesi: İkitelli-2 

d) Pafta No: -  

e) Ada No: 802 

f) Parsel No: 3 

g) Yüzölçümü: 1.000 m²              

h) Satılacak Hisse Oranı: 1084/2400 

ı) Halihazır: Boş 

j) Vakfiyesi Olup Olmadığı: Yok 

k) İmar Durumu: Serbest Konut Alanı 

l) Cinsi: Arsa 

3) Muhammen Bedeli: 4.516.700.-TL 

4) Geçici Teminatı: 135.501.-TL 

5) İhale Tarihi ve Saati: 24 Haziran 2020 - 11:00      

Son teklif verme tarih ve saati: 24 Haziran  2020 Saat:10:00 

6) İhalenin Yapılacağı Yer: Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi 

Yenikapı Etkinlik Alanı, Kennedy Cad. No:11/1 Fatih/İstanbul 

7) İhale Usulü:2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre Kapalı Teklif 

Usulü 

8) İhale şartnamesi:Emlak Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz 

görülebilir.  

Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Bakırköy/İSTANBUL 

Tel: 0212 455 33 88 Fax: 0212 449 51 33 

9) Şartname Bedeli 1.000.-TL 

10) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı 

zarf içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir. 

a) Teklif mektubunu havi iç zarf  

b) Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti ( İstanbul’da ikamet 

kaydı olanlar için T.C Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı” , “Sürücü Belgesi” veya 

“Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.) 
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c) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak 

ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı. 

d) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret 

Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline 

kayıtlı olduğuna dair belge. 

e) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküsü. 

f) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ 

tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza 

beyannamesi. 

g) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat, 

h) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname 

i) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan 

gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (b), (c), (d), (e), (f) ve (h) bentlerinde belirtilen belgelerin 

verilmesi gerekmektedir.) 

11) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye 

Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. 

12) İstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir. 

13) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale 

şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en 

geç 24 Haziran 2020 saat 10:00’a kadar Belediye Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

Encümen Müdürlüğü Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında 

teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

14) Nüfus Cüzdanı sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi 

kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir 

Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No:5 34134 Fatih/İSTANBUL ) 

başvurmaları gerekmektedir. 

15) Teminat bedelini nakit olarak yatırmak isteyen istekliler en geç  24 Haziran 2020 

Saat: 10:00’a kadar Belediyeden (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Encümen Müdürlüğü, 

Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) alacakları Teminat Müzakkeresi ile Teminat bedelini Belediyenin 

ilgili banka hesabına yatıracak ve makbuzunu İhale Komisyonu’na teslim edeceklerdir. 

16) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve 

tekliflerini şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.  

İLAN OLUNUR 

 4013/1-1 



10 Haziran 2020 – Sayı : 31151 RESMÎ GAZETE Sayfa : 103 

 

12) İhaleye Katılmak isteyenlerden istenen belgeler:  
12.1. Yeterlik değerlendirilmesi için istenen belgeler: 
12.1.1. Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet 

kaydı olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya 
“Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)  

12.1.2. Yabancı İsteklilerin tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi, (adres 
beyanı) 

12.1.3. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi. 
a)Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkar 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
b)Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 
makamdan ihale yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 
(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu 
ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 

RAKET TİPİ VE MEGALİGHT TİPİ REKLAM UYGULAMALARININ 
İŞLETMEYE VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyeti, yönetimi ve tasarrufu altında bulunan 

alanlarda mevcut ve tesis edilecek olan Raket tipi ve Megalight tipi reklam uygulamalarının 
işletmeye verilmesi işinin ihalesi yapılacaktır. 

1) Encümen Kayıt No  : 2047 

2) İşin Konusu/Nevi/Miktarı 

: İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyeti, yönetimi ve 
tasarrufu altında bulunan alanlarda mevcut ve tesis edilecek 
olan (Şartname ek-1 listede adres ve mahal bilgileri 
bulunan) 2000 adet Raket tipi reklam uygulaması ile 400 
adet Megalight tipi reklam uygulamasının 10 yıl süreyle 
işletmeye verilmesi  

3) Muhammen Bedel : 60.0000.000.- TL+ KDV/YIL 
4) Geçici Teminat : 1.800.000.- TL 
5) İşletme Süresi : 10 Yıl 
6) Yeterlik İçin Son Başvuru 

Tarih ve Saati 
: 22 Haziran 2020 Saat: 12:00 

7) İhale Tarihi ve Saati 
: 24 Haziran 2020 Saat: 11:00 Son teklif verme tarih ve 

saati : 24 Haziran 2020 Saat:10:00 

8) İhalenin Yapılacağı Yer: 
: Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi 
Yenikapı Etkinlik Alanı, Kennedy Cad. No:11/1 

Fatih/İstanbul 

9) Yeterlik Başvurusunun 
Yapılacağı Yer 

: Reklam Yönetimi Müdürlüğü 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası

Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 
Bakırköy- İstanbul 

10) İhale Usulü 
: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine 

istinaden Kapalı Teklif Usulü 

11) İhale şartnamesinin 
görülebileceği veya satın 
alınabileceği yer   

: İhale Şartnamesi 5.000.-TL bedelle Reklam Yönetimi 
Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet 
Binası Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 
Bakırköy- İstanbul adresinden satın alınabilir veya ücretsiz 
görülebilir. Tel: 0212 449 92 73 Fax: 0212 455 43 93 



Sayfa : 104 RESMÎ GAZETE 10 Haziran 2020 – Sayı : 31151 

 

c)Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (12.1.3.a.) ve (12.1.3.b.)’deki esaslara göre temin edecekleri belge, 

12.1.4. İmza Sirküleri. 

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi. 

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi 

bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 

Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin 

her birinin (12.1.4.a.) ve (12.1.4.b.) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz 

etmeleri gerekir. 

12.1.5. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza 

beyannamesi vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin 

bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış 

olması gereklidir.) 

12.1.6. İhaleye konu iş ile ilgili istenen belgeler; 

a) İstekliler aşağıdaki iş kollarının tamamında ihale ilan tarihinden önce en az 3 (üç) yıl ve 

halen faaliyet gösterdiğine dair kamu veya kamu kurum niteliği taşıyan kuruluşlardan alınmış 

belgeler sunacaklardır. 

1) Dijital Baskı veya Medya hizmetleri, 

2) Basım ve Matbaa işleri, 

3) Reklam, tanıtım ve dijital yayıncılık hizmetleri, 

4) Yolcu hizmetlerinde reklam ve tanıtım hizmetleri, 

5) Kent mobilyaları (reklam üniteleri) üretim veya montaj hizmetleri 

Ortak girişim olması halinde ortaklardan her birinin istenen asgari şartları sağlaması 

gerekir. Bu husus Ticaret/Sanayi/Esnaf Odalarından alınacak belgeler ile tevsik edilir. 

b) İstekliler sermayelerinin en az 20.000.000 TL (Yirmi Milyon Türk Lirası) olduğuna 

dair yetkili kurumlardan alınmış belgeleri sunacaklardır. Ortak girişim olması halinde ortaklardan 

her birinin istenen asgari şartları sağlaması gerekir. 

c) İstekliler ihale ilan tarihinden itibaren son 5 (beş) yıl içerisinde toplam 60.000.000.-TL 

(Altmış Milyon Türk Lirası) tutarında ciro yaptığına dair Yeminli Mali Müşavir yada vergi dairesi 

tasdikli belge sunacaktır. (Gelir-Gider Tablosu, Kar/Zarar Tablosu, vb.) Ortak girişim olması 

halinde istenen şartları ortaklar birlikte sağlayabilecekleri gibi ortaklardan herhangi birinin de 

sağlaması yeterlidir. 

d) İhale ilan tarihinden itibaren son 5 (beş) yıl içerisinde yukarıda istenen faaliyet 

alanlarından herhangi birinde veya birden fazlasında toplam 40.000.000 TL (Kırk Milyon Türk 

Lirası) tutarında iş deneyim ve/veya iş bitirme belgesi/belgeleri sunacaktır. İş deneyim belgesi bir 

veya birden fazla sözleşmeye dayalı olarak kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş olmalıdır. 

Ortak girişim olması halinde pilot ortağın istenen iş deneyiminin her halükarda asgari %80’ini, 
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diğer ortakların ise istenen iş deneyiminin her halükarda asgari %20’sini sağlaması 

gerekmektedir. Kamuda gerçekleştirilen işlerle ilgili olarak kamu kurumları tarafından 

düzenlenmiş iş deneyim belgesi, özel sektörde gerçekleştirilen işlerle ilgili olarak sözleşme ve 

sözleşmeye dayalı olarak düzenlenen faturalar ibraz edilmelidir. 

12.1.7. İhale dokümanı satın alındığına dair belge. (İhaleye Ortak girişim olarak katılım 

olması halinde ortaklardan birisinin satın alması yeterlidir. ) 

12.1.8. Ortak girişim beyannamesi. 

İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca 

imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık 

sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen 

veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.) 

Ortak girişim beyannamesinde pilot ortak belirtilmelidir, pilot ortak en yüksek hisseye 

sahip olmalıdır ancak eşit hisse oranlarının varlığı halinde bu ortaklardan birisi de pilot ortak 

olabilir. 

12.2. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle kapalı zarf 

içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir. 

12.2.1. Teklif mektubunu havi iç zarf,  

12.2.2. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminatı, 

12.2.3. Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah, nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet 

kaydı olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya 

“Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.),  

12.2.4. Yabancı isteklilerin Tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi (adres 

beyanı),  

12.2.5. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi. 

a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ihale yapıldığı yıl içinde alınmış ticaret, sanayi 

odası veya esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 

makamdan ihale yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu 

ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (12.2.5.a.) ve (12.2.5.b.)’deki esaslara göre temin edecekleri belge, 

12.2.6. İmza Sirküleri. 

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi. 

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi 

bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 

Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 
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c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin 

her birinin (12.2.6.a.) ve (12.2.6.b.) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz 

etmeleri gerekir. 

12.2.7. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza 

beyannamesi vermesi, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin 

bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış 

olması gereklidir.) 

12.2.8. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğine uygun ortak 

girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi, (ihale üzerinde 

kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile 

yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.) 

Ortak girişim beyannamesinde pilot ortak belirtilmelidir, pilot ortak en yüksek hisseye sahip 

olmalıdır ancak eşit hisse oranlarının varlığı halinde bu ortaklardan birisi de pilot ortak olabilir. 

13) İsteklilerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de 

şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. İstenilen bütün belgelerin asıl 

veya noter tasdikli olması gerekmektedir 

14) İhaleye katılmak isteyenlerin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası 

Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Bakırköy / İstanbul adresindeki Reklam 

Yönetimi Müdürlüğüne 22/06/2020 saat: 12:00’a kadar yeterlik müracaatında bulunmaları 

gerekmektedir. Ancak isteklilere ihaleden önce yeterlik belgesi verilmeyecektir. İhaleye 

katılmaya hak kazananlar, ihale günü hazır bulunan isteklilerin huzurunda İhale Komisyonunca 

açıklanacak ve yeterlik alamayanlar ihaleye teklif veremeyecektir. 

15) Yeterlik Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce olsa 

dahi dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması 

yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

16) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale 

şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını en 

geç 24 Haziran 2020 saat: 10:00’a kadar Belediye Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

Encümen Müdürlüğü Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No:5 34134 Saraçhane / Fatih / 

İstanbul) sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih 

ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

17) Teminat bedelini nakit olarak yatırmak isteyen istekliler, en geç 24 Haziran 2020 

Saat: 10:00’a kadar Belediyeden (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Encümen Müdürlüğü, 

Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) alacakları Teminat Müzakkeresi ile Teminat bedelini Belediyenin 

ilgili banka hesabına yatıracak ve makbuzunu İhale Komisyonu’na teslim edeceklerdir.  

18) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen 

bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir.  

19) Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

 4014/1-1 
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ÜSTGEÇİTLERİN ALIN YÜZEYLERİNİN REKLAM ALANI OLARAK İŞLETMEYE 

VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

1) Encümen Kayıt No  1970 

2) İşin Konusu / Nevi / 

Miktarı 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyeti, yönetimi ve 

tasarrufu altında bulunan toplam 100 adet  üstgeçitin 

(şartname eki - 1 listede adres ve mahal bilgileri bulunan) 

alın yüzeylerinin reklam alanı olarak 3 yıl süre ile işletmeye 

verilmesi. 

3) Muhammen Bedel 90.000.000.- TL + KDV (3 yıl) 

4) Geçici Teminat 2.700.000.- TL 

5) İşletme Süresi 3 Yıl 

6) Yeterlik İçin Son 

Başvuru Tarih ve Saati 
22 Haziran 2020 Saat: 12:00 

7) İhale Tarihi ve Saati 
24 Haziran 2020 Saat: 11:00        

Son teklif verme tarih ve saati: 24 Haziran 2020 Saat: 10:00 

8) İhalenin Yapılacağı Yer: 

Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi 

Yenikapı Etkinlik Alanı, Kennedy Cad. No: 11/1 

Fatih/İstanbul 

9) Yeterlik Başvurusunun 

Yapılacağı Yer 

Reklam Yönetimi Müdürlüğü 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası 

Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 

Bakırköy / İstanbul 

10) İhale Usulü 
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine 

istinaden Kapalı Teklif Usulü 

11) İhale şartnamesinin 

görülebileceği veya satın 

alınabileceği yer   

İhale Şartnamesi 5.000.-TL bedelle Reklam Yönetimi 

Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet 

Binası Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı 

No:5 Bakırköy / İstanbul  adresinden  satın alınabilir veya 

ücretsiz görülebilir.  

Tel: 0212 449 40 00      Fax: 0212 449 51 33 

12) İhaleye Katılmak isteyenlerden istenen belgeler:  

12.1. Yeterlik değerlendirilmesi için istenen belgeler: 

12.1.1. Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet 

kaydı olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya 

“Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.) 

12.1.2. Yabancı İsteklilerin tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi, (adres 

beyanı) 

12.1.3. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi. 

a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ticaret, 

sanayi odası veya esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
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b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 

makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu 

ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (12.1.3.a.) ve (12.1.3.b.)’deki esaslara göre temin edecekleri belge, 

12.1.4.  İmza Sirküleri. 

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi. 

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi 

bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 

Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin 

her birinin (12.1.4.a.) ve (12.1.4.b.) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz 

etmeleri gerekir. 

12.1.5. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza 

beyannamesi vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin 

bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış 

olması gereklidir.) 

12.1.6. İhaleye konu iş ile ilgili istenen belgeler; 

a) İstekliler aşağıdaki iş kollarının tamamında ihale ilan tarihinden önce en az 3 (üç) yıl ve 

halen faaliyet gösterdiğine dair kamu veya kamu kurum niteliği taşıyan kuruluşlardan alınmış 

belgeler sunacaklardır.  

1) Diijital Baskı veya Medya hizmetleri, 

2) Basım ve Matbaa işleri, 

3) Reklam, tanıtım ve dijital yayıncılık hizmetleri, 

4) Yolcu hizmetlerinde reklam ve tanıtım hizmetleri, 

5) Kent mobilyaları (reklam üniteleri) üretim veya montaj hizmetleri 

Ortak girişim olması halinde ortaklardan her birinin istenen asgari şartları sağlaması 

gerekir. Bu husus Ticaret/Sanayi/Esnaf Odalarından alınacak belgeler ile tevsik edilir. 

b)İstekliler sermayelerinin en az 40.000.000 TL (Kırk Milyon Türk Lirası) olduğuna dair 

yetkili kurumlardan alınmış belgeleri sunacaklardır. Ortak girişim olması halinde ortaklardan her 

birinin istenen asgari şartları sağlaması gerekir. 

c)İstekliler ihale ilan tarihinden itibaren son 5 (beş) yıl içerisinde toplam 100.000.000.-TL 

(Yüz Milyon Türk Lirası) tutarında ciro yaptığına dair Yeminli Mali Müşavir yada vergi dairesi 

tasdikli belge sunacaktır. (Gelir-Gider Tablosu, Kar/Zarar Tablosu, vb.) Ortak girişim olması 

halinde istenen şartları ortaklar birlikte sağlayabilecekleri gibi ortaklardan herhangi birinin de 

sağlaması yeterlidir. 

d)İhale ilan tarihinden itibaren son 5 (beş) yıl içerisinde yukarıda istenen faaliyet 

alanlarından herhangi birinde toplam 40.000.000 TL (Kırk Milyon Türk Lirası) tutarında iş 
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deneyim ve/veya iş bitirme belgesi/belgeleri sunacaktır. İş deneyim belgesi bir veya birden fazla 

sözleşmeye dayalı olarak kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş olmalıdır.  Ortak girişim 

olması halinde pilot ortağın istenen iş deneyiminin her halükarda asgari %80’ini, diğer ortakların 

ise istenen iş deneyiminin her halükarda asgari %20’sini sağlaması gerekmektedir. Kamuda 

gerçekleştirilen işlerle ilgili olarak kamu kurumları tarafından düzenlenmiş iş deneyim belgesi, 

özel sektörde gerçekleştirilen işlerle ilgili olarak sözleşme ve sözleşmeye dayalı olarak 

düzenlenen faturalar ibraz edilmelidir. 

12.1.7.  İhale dokümanı satın alındığına dair belge. (İhaleye Ortak girişim olarak katılım 

olması halinde ortaklardan birisinin satın alması yeterlidir.) 

12.1.8.  Ortak girişim beyannamesi  

İsteklilerin ortak girişim olması halinde şartname eki örneğe uygun olarak, ortak girişim 

beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi, (ihale üzerinde kaldığı 

takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile 

yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.) 

Ortak girişim beyannamesinde pilot ortak belirtilmelidir, pilot ortak en yüksek hisseye 

sahip olmalıdır ancak eşit hisse oranlarının varlığı halinde bu ortaklardan birisi de pilot ortak 

olabilir. 

12.2. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle kapalı zarf 

içerisinde İhale Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir. 

12.2.1. Teklif mektubunu havi iç zarf,  

12.2.2. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat, 

12.2.3. Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah, nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet 

kaydı olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya 

“Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.), 

12.2.4. Yabancı isteklilerin Tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi (adres 

beyanı), 

12.2.5. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi 

a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ticaret, 

sanayi odası veya esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 

makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu 

ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (12.2.5.a.)  ve (12.2.5.b.)’deki esaslara göre temin edecekleri belge, 

12.2.6. İmza sirküleri 

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi 

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi 

bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 

Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 
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c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin 

(12.2.6.a.) ve (12.2.6.b.) fıkralarındaki esasa göre temin edecekleri belge, 

12.2.7. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza 

beyannamesi vermesi, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin 

bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış 

olması gereklidir.) 

12.2.8. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, şartname eki örneğe uygun ortak girişim 

beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi, (ihale üzerinde kaldığı 

takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile 

yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.) 

Ortak girişim beyannamesinde pilot ortak belirtilmelidir, pilot ortak en yüksek hisseye 

sahip olmalıdır ancak eşit hisse oranlarının varlığı halinde bu ortaklardan birisi de pilot ortak 

olabilir. 

13) İstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir. 

14) İsteklilerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de 

şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri zorunludur. 

15)  İhaleye katılmak isteyenlerin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası 

Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Bakırköy / İstanbul adresindeki Reklam 

Müdürlüğüne 22/06/2020 saat: 12:00’a kadar yeterlik müracaatında bulunmaları gerekmektedir. 

Ancak isteklilere ihaleden önce yeterlik belgesi verilmeyecektir. İhaleye katılmaya hak 

kazananlar, ihale günü hazır bulunan isteklilerin huzurunda İhale Komisyonunca açıklanacak ve 

yeterlik alamayanlar ihaleye teklif veremeyecektir. Yeterlik Başvuru dosyası İdareye verildikten 

sonra son müracaat tarihinden önce olsa dahi dosya içerisindeki herhangi bir evrakın 

değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

16) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale 

şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını en 

geç 24 Haziran 2020  saat: 10:00’a kadar Belediye Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

Encümen Müdürlüğü, Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No:5 Saraçhane / Fatih / 

İstanbul) sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih 

ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

17) Teminat bedelini nakit olarak yatırmak isteyen istekliler, en geç 24 Haziran 2020 

Saat: 10:00’a kadar Belediyeden (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Encümen Müdürlüğü, 

Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) alacakları Teminat Müzakkeresi ile Teminat bedelini Belediyenin 

ilgili banka hesabına yatıracak ve makbuzunu İhale Komisyonu’na teslim edeceklerdir.    

18) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen 

bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir.  

19) Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

İLAN OLUNUR. 4015/1-1 
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İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Antalya Kemer Yeni Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından: 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan Antalya Kemer Yeni Küçük Sanayi Sitesine ait 51 adet işyeri 

yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim 

verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1-İdarenin Adresi : Kuzdere Mh. Sanayi Cad. C Blok No: 50/32 Kemer / 

ANTALYA 

2 - İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 51 adet işyeri yapım işi 

b) Yapılacağı yer : Kemer / ANTALYA 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 01/08/2021 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) Keşif Bedeli (2020 B.F. ile) : 16.400.000 TL 

f) Geçici Teminatı :      492.000 TL 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası 

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 

Yolu 2151 Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu Toplantı 

Salonu Söğütözü-Ankara 

b) Tarihi ve saati : 25/06/2020 - Saat 10.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 

4) İş Deneyim Belgesi. 

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
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konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 

gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veya yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen 

bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin ve 

bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen 

diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; her türlü bina yapım işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği veya Mimar Bölümleri ihale konusu iş veya benzer 

işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. 

maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Keşif bedelinin en az % 20 ‘si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 

Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 

bildirimi. 

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin 

yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve 

sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali 

müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu 

gösteren, standart forma uygun belge, 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 

hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; 

ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli 

mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra 

düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 

korunduğunu gösteren belge. 

F) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen 

işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 

şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 

tevsik eden belge 
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G) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

H) Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

I) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

J) İhale dokümanının satın alındığına dair belge 

K) İç Zarf. 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf Kapalı zarf içerisinde 

teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda 

istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 

10.00 ‘a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği 

gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim 

edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3’üncü maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında veya 

Antalya Kemer Yeni Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığının Kuzdere Mh. Sanayi 

Cad. C Blok No: 50/32 Kemer / ANTALYA adreslerinde görülebilir veya 700 TL karşılığı Sanayi 

ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 

Yolu 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 

ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye 

Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11 - Kooperatifimiz Başkanlığımız, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

 3940/2-2 
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ÖN YETERLİK İLANI 
Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden: 
1 Kalem Tıbbi Cihaz Alımları işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. Maddesi (f) bendi 

ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı 
Kararname eki esaslarının 19. Maddesi Belli İstekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecektir. 
Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet 
edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:  
İhale kayıt numarası : 2020/283740 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Gaziantep Üniversitesi Üniversite Bulvarı 27310 

Şehitkamil /Gaziantep  
b) Telefon ve faks numarası : (342) 360 12 00 - (342) 360 17 01 
c) Elektronik posta adresi : arsfon@gantep.edu.tr 
ç) Ön yeterlik ve ihale dokümanının görülebileceği  
    internet adresi (varsa) : http://bap.gantep.edu.tr 
2 - Ön yeterlik konusu malın 
a) Niteliği Türü ve Miktarı : 1 Kalem Tıbbi Cihaz Alımları 
  Robotik Rehabilitasyon Sistemi 1 Adet 
b) Teslim yeri : Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve 

Uygulama Hastanesi Proje Yürütücüsünün göstereceği 
yere 

c) Teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 180 takvim günüdür. 
3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin 
a) Yapılacağı yer : Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Yönetim Birimi Toplantı Salonu Şehitkamil/Gaziantep 
b) Tarihi ve saati : 30/06/2020 Salı günü 10:00 
4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik 

değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan ön yeterlilik şartnamesi Madde 

7.1’den görülebilir. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.2.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan ön yeterlilik şartnamesi Madde 

7.4’den görülebilir. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1 Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan ön yeterlilik şartnamesi Madde 

7.5’den görülebilir. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.4.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan ön yeterlilik şartnamesi Madde 

7.6’dan görülebilir 
5 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
6.1. Ön yeterlik ve ihale dokümanı, idarenin http://bap.gantep.edu.tr adresinde görülebilir. 

Ön yeterlik dokümanı 100,00 Türk Lirası ve ihale dokümanı 100 Türk Lirası karşılığı satın 
alınabilir. İhale Doküman bedeli Üniversitemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Halk 
Bankası Gaziantep Üniversite şubesi nezdindeki TR85 0001 2001 3380 0080 0000 01 nolu hesaba 
yatırabilirler. 

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur. 
7 - Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi 30/06/2020 Salı günü saat 10:00’ a 

kadar Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Üniversite Bulvarı 
27310 Şehitkamil/Gaziantep adresine iadeli taahhütlü posta ile ya da elden teslim edilecektir. 

8 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
 4000/1-1 
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İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Kütahya Orküsan Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından: 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan Kütahya Orküsan Küçük Sanayi Sitesine ait 40 adet işyeri 

yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim 

verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1-İdarenin Adresi: Meydan Mah. Yasemin Sk. Alp Apartmanı No:18 A/1 Merkez / 

KÜTAHYA  

2- İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı: 40 adet işyeri yapım işi 

b) Yapılacağı yer: KÜTAHYA 

c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) 

gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.  

d) İşin süresi: 30/11/2022 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) Keşif Bedeli (2020 B.F. ile): 66.800.000 TL  

f) Geçici Teminatı: 2.004.000 TL 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151 Cad. No: 154 1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu  

Söğütözü-Ankara 

b) Tarihi ve saati: 30/06/2020 - Saat 10.00 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu,  TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 

4) İş Deneyim Belgesi. 

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
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konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 

gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veya yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen 

bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin ve 

bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen 

diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; her türlü bina yapım işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği veya Mimar Bölümleri ihale konusu iş veya benzer 

işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. 

maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.  

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.  

1) Keşif bedelinin en az % 20 ‘si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 

Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 

bildirimi.    

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin 

yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve 

sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali 

müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu 

gösteren, standart forma uygun belge, 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 

hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; 

ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli 

mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra 

düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 

korunduğunu gösteren belge. 

F) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen 

işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 

şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 

tevsik eden belge 
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G) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

H) Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

I) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

J) İhale dokümanının satın alındığına dair belge 

K) İç Zarf. 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf Kapalı zarf içerisinde 

teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda 

istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 

10.00 ‘a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154  1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği 

gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim 

edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3’üncü maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5- İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7- İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151 Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasında veya 

Kütahya Orküsan Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığının Meydan Mah. Yasemin 

Sk. Alp Apartmanı No:18 A/1 Merkez / KÜTAHYA adreslerinde görülebilir veya 700 TL 

karşılığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar 

Bulvarı Eskişehir Yolu 2151 Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

8- İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.  

9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır.  

10- KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 

ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye 

Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11- Kooperatifimiz Başkanlığımız, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

 4012/2-1 
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YAPIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Aydın Vakıflar Bölge 

Müdürlüğünden:   
T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü Aydın Bölge Müdürlüğü’nce, aşağıda yeri ve nitelikleri 

belirtilen taşınmazların mevcut imar durumuna göre projelendirilerek inşaat yaptırılmak üzere 
yapım karşılığı uzun süreli kiralama modeli çerçevesinde kiraya verilmesi için 2886 sayılı Devlet 
İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklifi usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 

 

S.N 
İl - İlçe - 

Mahalle 
Ada Parsel 

Alan 

(m2) 
Cinsi 

Makam 

Oluru Tarih-

Sayı 

Muhammen 

Bedel 

(TL) 

Geçici 

Teminat 

(TL) 

İhale Tarih/ 

Saat 

1. 
Aydın - Efeler - 

Meşrutiyet 
2426 1 438,89 Arsa 

11.04.2019 

– E.51771 
891.343,84 26.740,31 

23/06/2020 

10:00 

2. 
Muğla - Milas - 

Güllük 
- 2576 2.005,14 

2 adet 

avlulu 

kargir ev 

18.11.2019- 

394/362 
5.431.524,59 162.945,74 

23/06/2020 

14:30 

 
A- Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın; 
1) İşin süresi ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması, ancak yer 

teslimi tarihinin hiçbir şekilde sözleşme tarihinden itibaren 6 ayı geçmemesi, bu sürenin aşılması 
halinde dahi işin süresi ve kira ödemelerin sözleşme tarihinden itibaren 6. ayın sonunda 
başlatılması suretiyle kira akdinin süresinin, yer teslim tarihinden itibaren 1.Taşınmaz için toplam 
17 (onyedi) yıl , , 2.Taşınmaz için toplam 21(yirmibir) yıl olması. 

2) 1. Taşınmaz için yer teslim tarihinden itibaren 1.yıl aylık kirasının sabit 500,00-TL 
(BeşyüzTürkLirası) + (İhale artış oranı) olması, işletme süresi başlangıcı olan 2. yılın başından 
itibaren, bir yıllık inşaat süresindeki kira güncellemesi de göz önünde bulundurularak aylık 
2.000,00-TL (İkibinTürkLirası) + (İhale artış oranı) olarak belirlenmesi ve 3. yılın başından 
itibaren sözleşme süresi sonuna kadar aylık kira bedellerinin her yıl bir önceki yılın Yurt İçi Tüfe 
oniki aylık ortalaması oranında artırılarak belirlenmesi, ayrıca kira süresinin 10.yılı aylık kira 
bedelinin, yapılacak olan kira artışına ilave olarak %20 ek artış yapılması sonucunda belirlenmesi. 

2. Taşınmaz için yer teslim tarihinden itibaren ilk 2 yıl aylık kirasının sabit 1.200,00-TL 
(BinikiyüzTürkLirası) + (İhale artış oranı) olması, işletme süresi başlangıcı olan 3. yılın başından 
itibaren iki yıllık inşaat süresindeki artış göz önünde bulundurularak aylık 7.000,00-TL 
(YedibinTürkLirası) + (İhale artış oranı) olarak belirlenmesi ve 4. yılın başından itibaren 
sözleşme süresi sonuna kadar aylık kira bedellerinin her yıl bir önceki yılın Yurt İçi Tüfe on iki 
aylık ortalaması oranında artırılarak belirlenmesi. 

3) 1. Taşınmaz için, yüklenicisince tüm masrafları karşılanmak üzere; tesislere ait mimari, 
statik, mekanik, elektrik ve diğer tüm uygulama projelerinin ve imalat detaylarının hazırlanması, 
İdaremiz ile gerekli tüm kurum ve kuruluşların onayının alınmasını müteakip inşaat ruhsatının 
alınması, uygulama projelerinin resmi kurum onaylı birer nüshasının İdaremize teslim edilmesi, 
inşaatın bitirilerek tesisin işletmeye hazır hale getirilmesinin, bölgedeki çalışma koşulları göz 
önüne alındığında, 1 (bir) yıl içerisinde tamamlanması, inşaat tamamlanıp işletmeye açılıncaya 
kadar gelir getirici herhangi bir amaçla kullanılmaması, 

2. Taşınmaz için, yer teslim tarihinden itibaren ilk 2 (iki) yıl içerisinde taşınmazın imar 
durumuna aykırı olmamak üzere uygulama projelerinin hazırlanarak, ilgili kurum ve 
kuruluşlardan onaylatılması, yapı ruhsatının alınması, inşaatın tamamlanarak binanın işletmeye 
açılması; inşaat tamamlanıp işletmeye açılıncaya kadar gelir getirici herhangi bir amaçla 
kullanılmaması, her türlü güvenliğin yüklenici tarafından sağlanması. 
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4) Taşınmazın, onaylı inşaat projesinde, ihaleye esas ekspertiz raporunda belirtilen toplam 
inşaat alanına göre (İmar durumu ve/veya uygulama projesi vb. nedenlerle) artma, eksilme vs. 
değişiklik olması halinde, söz konusu değişikliğin ihale oranında taraflara yansıtılması, 

5) Tapu kaydındaki takyidatın kaldırılması, ifraz-tevhit, terk vb. işlemler ile uygulama 
projelerinin hazırlanması, inşaat aşamasında, ilgili kurum ve kuruluşlarca zemine ilişkin 
önerilebilecek tahkim ve iyileştirme çalışmaları da dahil olmak üzere, tüm iş ve işlemlerin 
yüklenici tarafından yürütülmesi ve sonuçlandırılması, bunlara ilişkin tüm masrafların yine 
yüklenici tarafından karşılanması, bu nedenlerle belirlenen kira bedellerinin tenzili veya sözleşme 
süresinin uzatılması talebinde bulunulmaması, 

6) 3194 sayılı İmar Kanununa göre (önceden DOP kesintisi yapılmamış taşınmazlarda) 
kamuya terk edilmesi gereken kısım olması halinde %45'e kadar olan kısmının bedelsiz terk 
edilmesi, terk oranının %45'in üzerinde olması halinde ise aşan kısmın bedelinin (Emlak vergi 
değerinden az olmamak üzere) rayiç değer üzerinden hesaplanarak yükleniciden tahsil edilmesi, 

7) Yüklenici tarafından vakıf taşınmaz üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler 
konulmaması, sözleşme süresi dolmadan taşınmazın tahliye edilmesi halinde yapılmış olan 
masrafların talep edilmemesi, yatırılan teminat ve kiraların İdareye gelir kaydedilmesi ve imalatla 
ilgili her türlü masrafın İdareye terk ve teberru edilmiş sayılması, 

8) Yer teslim tarihinden sözleşme süresi sonunda (İdareye geri teslim tarihine kadar) 
alınması gerekli bütün (Emniyet, Sağlık, Güvenlik vb.) tedbirlerin alınması, 

9) Gerekmesi halinde (İfraz, tevhit, terk, ihdas vb.) işlemlerin yaptırılması, onaylı 
projelere göre yapılacak yapım işiyle ilgili olarak Resmi ve/veya Özel kişi, kurum ve 
kuruluşlardan alınması gereken her türlü (Onay, İzin, Ruhsat, Muvafakat, vb.) iş-işlemlerin 
tamamlanması, bütün iş-işlemlerin tamamının Yüklenici tarafından karşılanarak yapılması ve bu 
hususlarda İdareden herhangi bir bedel ve/veya hak talebinde bulunulmaması, 

10) Yapılacak bütün harcamaların (İnşaat, İmalat, Tadilat, Vergi, Resim, Harç vb.) 
ödenerek yapılması şartlarıyla, yapım karşılığı uzun süreli kiralama modeli çerçevesinde 
taşınmazın uzun süreli kiralama modeli çerçevesinde, mevcut imar durumuna göre 
projelendirilerek inşaat yaptırılmak üzere kira ihalesine çıkarılması işidir. 

B- İhaleler, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet 
Binasında toplantı salonunda toplanacak olan İhale Komisyonunun huzurunda yapılacaktır. 

C- İhale Şartnameleri ve tüm ekleri mesai saatleri içerisinde Ramazanpaşa Mahallesi 
Hükümet Bulvarı 5. Sokak Vakıf İş Hanı No:1 AYDIN adresinde bulunan Aydın Vakıflar Bölge 
Müdürlüğü Hizmet Binasında ücretsiz olarak görülebilir. Her bir İhale dokümanı satış 
bedeli:200,00-TL olup Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü Mazbut Vakıflar Hesabı’nın T.C. 
Vakıflar Bankası Aydın Merkez Şubesi nezdindeki TR 60 0001 5001 5800730 964 8814 IBAN 
nolu hesabına işin ismi ve istekli adı belirtilerek yatırılacak ve idareye ibraz edilerek İhale 
dokümanı satın alınacaktır. 

D- İstekliler; ihaleye katılabilmek için ise; İhale Şartnamesinin 6.(altıncı) maddesine göre 
hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 12.(onikinci) maddesi doğrultusunda yukarıda 
belirtilen gün ve saate kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Aydın Vakıflar Bölge 
Müdürlüğü’ne imza karşılığı teslim edecektir.(verilen teklifler herhangi bir sebeple geri 
alınamaz.) 

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içermelidir: 
a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. 

bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek: 1), 
b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya 

ilgili meslek odası belgesi, 
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b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya 
Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının 
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline 
kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış 
sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin 
bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış 
olması gerekir.) 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam 
eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz 
edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

c.1. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza 
beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

c.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 sirkülerinin 
aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale 
tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza 
beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

e) Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğüne hitaben alınmış yukarıda belirtilen geçici teminat 
bedeline ait ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek: 2) veya geçici teminat bedelinin 
Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü Mazbut Vakıflar Hesabı’nın T.C. Vakıflar Bankası Aydın 
Merkez Şubesi nezdindeki TR 60 0001 5001 5800730 964 8814 nolu hesabına yatırıldığına dair 
banka makbuzu, (Teminat mektupları 2886 sayılı Devlet İhale Yasasına göre limit içi ve süresiz 
olacaktır. Bu özellikleri taşımayan teminat mektupları geçersiz sayılacaktır.) 

f) İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim 
Beyannamesi (Ek: 3) 

g) Tahmin edilen bedelin %15'a kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini 
gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek: 4) (Banka referans mektuplarının 
ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmiş olması 
gerekmektedir.) 

h) Tahmin edilen bedelin %50'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik 
karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden 
alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait 
İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının 
İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi, (4734 sayılı Kanunun 62/h maddesi kapsamındaki 
inşaat mühendisi veya mimarın lisans diplomasının aslı veya noter onaylı sureti ya da aslının 
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti ) 

İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve 
kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki 
Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir. 

h.1. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve 
kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi, 



10 Haziran 2020 – Sayı : 31151 RESMÎ GAZETE Sayfa : 121 

 

h.2. Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide 
karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı 

aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter 
tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi, 

h.3. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü 
yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki 

İnşaat Ruhsat Belgesi, 
İsteklinin, iş deneyimine ilişkin yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigal 

konuları arasında inşaat yapım işlerinin bulunmaması halinde; işi (yapım/onarım) şartnamenin 27. 
maddesinde belirtilen şartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe 

uygun Alt Yüklenici Taahhütnamesi (Ek: 5). 
ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair 

belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli 
sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi 

borcu olmadığına dair belge, 
i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde 

prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının 
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik 

Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair 
belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama 

aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması, 
j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden 

Yasaklılık Durum Formu (Ek: 6), 
k) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz, 

l) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme 
Formu (Ek: 7), 

Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri 
temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce 

onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini 
vermek zorundadır. 

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, 
sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama 

gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 
Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete İdaresince veya Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret 
Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir. 

m) İstekli tarafından bütün sayfaları imzalanmış ve kaşelenmiş idari ve teknik şartname 
metni. 

n) Teklif mektubunu içeren iç zarf 
E- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. 
F- Tüm ilan bedelleri, her türlü vergi ve harçlar sözleşme esnasında def’aten istekli 

tarafından ödenecektir. 
G- İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İLAN OLUNUR. 3839/1-1 
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MUHTELİF ÇELİK KONSTRÜKSİYON İŞLERİNİN KAYNAKLI İMALATININ VE 

MONTAJ İŞLERİNİNİN YAPILMASI GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF ALINMAK 

SURETİYLE İHALE EDİLECEKTİR 

T.Ş.F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikası Müdürlüğünden: 

İhale kayıt numarası : 2020/289476 

1 - İdarenin 

a) Adı : T.Ş.F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikası 

b) Adresi : Ayaş Yolu 18. Km. Etimesgut/ANKARA 

c) Telefon ve Faks numarası : 0 312 293 44 00 Faks: 0 312 243 14 47 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) niteliği, türü ve miktarı : Muhtelif Çelik Konstrüksiyon İşlerinin Kaynaklı 

İmalatının ve Montaj İşlerinin teknik şartlara uygun 

şekilde yapılması işin konusunu teşkil etmektedir. 

b) Yapılacağı Yer : Ankara Makina Fabrikası 

c) İşin Süresi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 45 (Kırkbeş) 

takvim günü içerisinde tamamlanacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : T.Ş.F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikası - Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 22.06.2020 Pazartesi günü saat 14:00 

4 - İhale dokümanı Ankara Makina Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18. km. 

Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve 150,00 TL. (Y.Yüzellitürklirası) bedel karşılığında 

aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (Otuz) takvim 

günü olmalıdır. 

7 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme veya pazarlık yapılabilineceğinden ihale gün ve 

saatinde isteklinin ya da temsile yetkili olan kişinin fabrikamızda hazır bulunması gerekmektedir. 

İstekli veya vekilinin Komisyonda hazır bulunmaması halinde mektup ile gönderilen teklifi son 

ve kesin pey olarak kabul edilecektir. 

8 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 4070/1-1 
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ELEKTRİKLİ MAKİNELER ALIMI  İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı : Elektrikli makineler alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında 

hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği hükümleri çerçevesinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir.    

İhale kayıt numarası  : 2020 / 285793 

Dosya no  : 2021044 

1- İDARENİN :  

a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak 

  Sokak No: 2      67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası  : Tel    : 0.372  252 40 00 ( 70 Hat) 

  Faks  : 0.372  251 19 00 

c) Elektronik posta adresi  :  

2- İHALE KONUSU MALIN :  

a) Niteliği, türü ve miktarı   : Elektrikli makineler alımı (17 kalem, 109 adet) 

b) Teslim yeri  : TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi 

  Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube 

  Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarı / ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasını müteakip 45 takvim günüdür. 

3- İHALENİN 

a) Yapılacağı yer          : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel  Müdürlüğü  

  Satınalma Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu  

  Bülent Ecevit Caddesi No:125  ZONGULDAK   

b) Tarihi ve saati  : 24.06.2020 Çarşamba günü saat : 15:00 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik 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,mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,tüzel 

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c)- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) 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,  

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 



Sayfa : 124 RESMÎ GAZETE 10 Haziran 2020 – Sayı : 31151 

 

e)- Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

g)- İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

h)- İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı  

ayrı  verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 

4.2.1 Firmalar teklifleri ile birlikte her bir ürüne ürünü teyit eden ait tanıtıcı katalog veya 

broşür vereceklerdir. Marka ve model belirtilecektir. 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6- İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 

7- İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah.Bülent Ecevit Cad.No:125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No:22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve şartnameler  30,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8- Teklifler en geç 24.06.2020 Çarşamba günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.       

9- İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

10- İstekliler teklif edilen bedelin  %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü  olmalıdır. 

12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

13- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır; 

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 İşleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 3975/1-1 
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ÇİNKO KLORÜR VE KİMYASAL KÖPÜRTÜCÜ ALIMI  

İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

T.T.K. İHTİYACI OLARAK 2 Kalem Çinko Klorür ve Kimyasal Köpürtücü Alımı 4734 

SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE 

EDİLECEKTİR. 

 

İhale kayıt numarası : 2020/284921 

1 - İdarenin  

a) Adresi 
: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

  Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : Tel :0 372 259 47 94 - 84    Fax: 0 372 251 19 00 - 253 12 73 

c) Elektronik posta adresi 

(varsa) 
: satinalma@taskomuru.gov.tr. 

2 - İhale konusu işin nev’i Malzemenin Cinsi  Birimi Miktarı 

a) Niteliği, türü ve miktarı 

1- Çinko Klorür 

2- Kimyasal Köpürtücü (2 Etil Hekzanol) 

Kg. 

Kg. 

   250 

3.000 

Toplam 3.250 

b) Teslim yeri 

TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve İkmal Daire Başkanlığı 

Muayene ve Tesellüm işleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği 

ambarıdır. 

c) Teslim tarihi 

: Çinko klorür 15 takvim gününde, kimyasal köpürtücü (2 Etil 

  Hekzanol) ise 30 günde teknik şartnamede belirtildiği gibi teslim 

  edilecektir. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 24.06.2020 Çarşamba - Saat 15: 00 

c) Dosya no : 2017020 

 

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, 
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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, 

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) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat, 

f) Bu şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş 

ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum 

beyannamesi, 

i) Bu şartnamenin 16 ncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve ( c) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan 

durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca 

kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler. 

4.3. Firmalar üretici firmaya ait TS EN ISO 9001:2008/2015 Kalite Yönetim Sistem 

Sertifikası, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikasını, Malzeme Güvenlik Formunu 

(MSDS), Kimyasal köpürtücü için en az 10 kg'lık numune vereceklerdir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 

5.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

- En avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirleneceği durumlarda fiyatların eşit 

olması halinde fiyat dışında isteklilerde aranılacak hususlar: 

- Teknik şartnameye uygun kimyasal analiz raporlarından en iyi olanı tercih edilecektir. 

5.2. İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir. 

5.3. Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır. 

6 - İhale, İdari Şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 
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7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd. 68. Sokak) 19. Sokak No: 22 

Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 30,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin 

edilebilir. 

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale 

dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 30,00 TL. İhale 

dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no’lu 

hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı 

bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale 

dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale 

tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla 

gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 24.06.2020 Çarşamba - Saat 15:00’ a kadar Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-

taahhütlü 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, 

ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır. 

- İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir. 

- İsteklilerce verilecek kısmi teklifler, ihale konusu alımın tamamını kapsayabilecektir. 

Ancak her bir iş kalemi miktarı için kısmi teklif kabul edilmeyecektir. 

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den 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 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

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 İşleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

 3999/1-1 
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AMBAR TAHMİL TAHLİYE HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR  

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

2020/2021 Kampanya Dönemi Ambar Tahmil Tahliye Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel 

Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2020/274285 

1- İdarenin 

a) Adresi : Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 332 885 72 00 (10 hat) – Faks: 332 885 72 10 

2- İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2020/2021 Kampanya döneminde ( ±%20 toleranslı) 

toplam 260.000 ton tahmil tahliye hizmeti yapılmasıdır. Kampanya dahilinde istiften müşteri ve 

çiftçi vasıtalarına şeker yüklenmesi tahmil, tahliye ve istifi; kampanya dahilinde üretimden gelen 

şekerlerin banttan istife alınması, banttan direk müşteri veya çiftçi vasıtalarına yüklenmesi, 

yerden müşteri veya çiftçi vasıtalarına şeker yüklenmesi ile kiralık ambarlara nakledilecek 

şekerlerin nakil vasıtalarına yüklenmesi, kiralık ambarlarda istife alınması ve istiften satışa 

verilmesidir. 

b) Yapılacağı yer : Ilgın Şeker Fabrikası 

c) İşin süresi : 2020/2021 Kampanya döneminde  ±%20 toleranslı  

  1 (bir) yıldır. 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Ilgın Şeker Fabrikası Toplantı Salonu Konya Yolu 

  Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA 

b) Tarihi ve saati : 22/06/2020 Pazartesi günü, saat 10.00 

4 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

4.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 TL - (Yüz On Sekiz Türk 

Lirası) karşılığı Ilgın Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın/ 

KONYA adresinden satın alınabilir.  

4.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

7 - Diğer Hususlar 

7.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.  

7.2. Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale 

Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına 

göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 4022/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4040/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4041/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4042/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4043/1-1 

  



Sayfa : 138 RESMÎ GAZETE 10 Haziran 2020 – Sayı : 31151 

 

Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4035/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4036/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4037/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ  

KALDIRILMASI HAKKINDA İLAN 

2015/35131 İhale Kayıt No yapılan ihale kapsamında 20231815204 T.C. Kimlik 

Numaralı Vedat Sürgüt hakkında 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 26 ncı 

maddesi gereğince 2 (İki) yıl süre ile verilen, 18.01.2019 tarih ve 30659 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanması kararı 

Bakanlık Makamı’nın 04.06.2020 tarih ve 261161 sayılı “Olur”u ile kaldırılmıştır. 

İlgililere duyurulur. 

 4039/1-1 

—— • —— 
Aksaray Belediye Başkanlığından: 

DÜZELTME İLANI 

16/03/2020 tarihli ve 31070 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan İlk 

Defa Atanmak Üzere Memur Alımı İlanında yer alan; 

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ başlıklı 4 üncü maddesi “Adaylar, 

06/07/2020 tarihinden 10/07/2020 tarihi mesai bitimine kadar, başvuru formu ve yukarıda sayılan 

belgeler ile birlikte tabip gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Aksaray Belediye 

Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Zincirli Mahallesi 44. Cadde No: 55   68100 

AKSARAY adresine şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır. Posta ve mail 

yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.” şeklinde düzeltilmiştir. 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 

İLANI: başlıklı 5 inci maddesinin ikinci fıkrası “Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, 

17/07/2020 tarihinde https://www.aksaray.bel.tr adresinden ilan edilecektir.” şeklinde 

düzeltilmiştir. 

SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI başlıklı 6 ncı maddesinin birinci fıkrası 

“Sözlü ve uygulamalı sınav Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde; 27/07/2020 Pazartesi saat 

09.00’da başlayacak olup, Sözlü sınavı müteakip uygulamalı sınav yapılacaktır. Sınavlar aynı gün 

içinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.” şeklinde düzeltilmiştir. 

İlan olunur. 

 4046/1-1 

—— • —— 
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İPTAL İLANI 

05.06.2020 tarihli ve 31146 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan sözleşmeli personel alım 

ilanımızda yer alan; aşağıda belirtilen ST7 unvan kodu ile 3 (üç) adet sağlık teknikeri pozisyonu 

alımı iptal edilmiştir. 

 

UNVANI 
KİŞİ 

SAYISI 
BÜTÇESİ 

UNVAN 

KODU 
BAŞVURU ŞARTLARI 

SAĞLIK TEKNİKERİ 

(Biyomedikal Cihaz Teknikeri) 
3 

Özel 

Bütçe 
ST7 

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 

önlisans programından mezun olmak 

 4044/1-1 
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Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 2020-02 

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine 
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile “Bartın Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 
Atanma Ölçütleri Yönergesi” hükümlerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır. 

- Doçent adayları; başvuru formunun ekine; 6 (altı) adet fotoğraf, kimlik fotokopisi resmi 
kurumlarca onaylanmış ya da e-devlet üzerinden karekodlu lisans, yüksek lisans, doktora 
diplomaları ile doçentlik belgesi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi, 
özgeçmiş ve eserler listesi, yabancı dil sınav sonuç belgesi, hizmet belgesi ile bilimsel 
eserlerinden oluşan dosyasının 1 (bir) nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere 3 
(üç) nüshasını elektronik ortamda (CD/flashdisk) şahsen veya posta yolu ile Rektörlük Personel 
Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. 

- Doktor öğretim üyesi adayları; başvuru formunun ekine; 6 (altı) adet fotoğraf, kimlik 
fotokopisi, resmi kurumlarca onaylanmış ya da e-devlet üzerinden karekodlu lisans, yüksek 
lisans, doktora diplomaları ile erkek adaylar için askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi, 
özgeçmiş ve eserler listesi, yabancı dil sınav sonuç belgesi, hizmet belgesi ile bilimsel 
eserlerinden oluşan dosyasının 1 (bir) nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere 3 
(üç) nüshasını elektronik ortamda (CD/flashdisk) ortamında şahsen veya posta yolu ile ilgili 
Fakülte Dekanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. 

- Müracaat edecek adaylarca; Personel Daire Başkanlığının “Öğretim Üyesi Kadrolarına 
Başvuru Süreci” başlıklı sayfasında yer alan “Öğretim Üyeliğine İlk Defa veya Yeniden 
Başvuracak Adayların Yayın ve Faaliyetlerini Değerlendirme Formu”nu bilgisayar ortamında 1 
(bir) adet doldurarak başvuru formu ekinde her sayfası paraflı ve son sayfası imzalı olacak şekilde 
teslim edilecektir. Ayrıca, jüri üyelerine gönderilecek dosyalarda da imzalı şekilde bu belgenin 
koyulması gerekmektedir. 

- Müracaat edecek adayların “Bartın Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 
Atanma Ölçütleri Yönergesi”nde belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. 
(http://www.bartin.edu.tr) adresinden Üniversitemiz/Mevzuatlar (KAYSİS)/Yönergeler kısmından 
ulaşılabilir. 

- Adaylar başvuru dosyalarını hazırlarken Personel Daire Başkanlığının “Öğretim Üyesi 
Kadrolarına Başvuru Süreci” başlıklı web sayfasında yer alan açıklamalara dikkat etmelidir. 

- Başvuran adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde 
belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. 

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştığı 
kurumdan veya E-Devlet üzerinden alacakları “hizmet belgesini” dilekçelerine ekleyerek ibraz 
etmeleri gerekmektedir. 

- Yabancı ülkelerden alınan diploma ve doktora belgelerinin Yükseköğretim Kurulu 
ve/veya Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylı olması şarttır. 

- Müracaat süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. 
- İlanda belirtilen koşulları taşımayan ve başvuru süresi içinde yapılmayan müracaatlar 

dikkate alınmayacaktır. 
İhtiyaç duyulması halinde; adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm 

bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasından https://w3.bartin.edu.tr/ yapılacak olup, ayrıca 
yazılı bildirim yapılmayacaktır. 

 

BİRİM BÖLÜM 
ANABİLİM 

DALI 
UNVAN DERECE ADET ÖZEL ŞART 

Edebiyat 
Fakültesi 

Çağdaş Türk 
Lehçeleri ve 
Edebiyatları 

Güney-Doğu 
Türk 

Lehçeleri ve 
Edebiyatları 

Doçent 1 1 

Çağdaş Türk Lehçeleri ve 
Edebiyatları alanında 
doçentlik unvanı almış 
olmak. Türkmen Türkçesi ile 
Azerbaycan Türkçesi 
üzerine çalışmaları 
bulunmak. 
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Edebiyat 

Fakültesi 
Felsefe Felsefe Tarihi Doçent 1 1 

Felsefe alanında doçentlik 

unvanı almış olmak. Modern 

Felsefe ve Epistemoloji 

üzerine çalışmaları 

bulunmak. 

Edebiyat 

Fakültesi 
Tarih 

Ortaçağ 

Tarihi 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 1 

Ortaçağ Dönemi ile ilgili 

doktora çalışması yapmış 

olmak. Anadolu Beylikleri 

üzerine çalışmaları 

bulunmak. 

İslami İlimler 

Fakültesi 

Temel İslam 

Bilimleri 

Kelam ve 

İtikadı İslam 

Mezhepleri 

Tarihi 

Doçent 1 1 

İlahiyat Fakültesi lisans 

mezunu olup, Kelam 

alanında yüksek lisans ve 

doktora yapmış olmak. 

Temel İslam Bilimleri 

alanında doçentlik unvanı 

almış olmak. Kelam ilminin 

temel meseleleri ve 

sekülerleşme üzerine 

çalışmaları bulunmak. 

Mühendislik, 

Mimarlık ve 

Tasarım 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

Bilgisayar 

Bilimleri 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 1 

Bilgisayar Mühendisliği veya 

ilgili alanların birinde doktora 

yapmış olmak. Bilgisayar 

ağları üzerine çalışmaları 

bulunmak. 

Mühendislik, 

Mimarlık ve 

Tasarım 

Fakültesi 

İnşaat 

Mühendisliği 
Mekanik Doçent 1 1 

İnşaat Mühendisliği alanında 

Doçentlik unvanı almış 

olmak. Yapı Sağlığı İzleme 

Sistemleri üzerine 

çalışmaları bulunmak. 

Mühendislik, 

Mimarlık ve 

Tasarım 

Fakültesi 

Makine 

Mühendisliği 
Mekanik 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 1 

Makine Mühendisliği 

Anabilim Dalı Mekanik 

programında doktora yapmış 

olmak. Kırılma Mekaniği 

konusunda ağsız yöntemler 

üzerine çalışmaları 

bulunmak. 

Spor Bilimleri 

Fakültesi 

Antrenörlük 

Eğitimi 

Hareket ve 

Antrenman 

Bilimleri 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 1 

Beden Eğitimi ve Spor 

alanında Doktora yapmış 

olmak. Sporcularda statik 

denge üzerine çalışmaları 

bulunmak. SCI Expanded 

indeksinde yayımlanmış 

makalesi bulunmak. 

 3998/1-1  
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Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz Birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 04.03.2014 tarihli ve 

28931 sayılı resmi gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına 
Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına 
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde eleman alınacaktır. 

Başvuruda bulunacak adayların ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 
(on beş) gün içerisinde Üniversitemizin Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya 
posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Başvuru Adresi : Fırat Üniversitesi Rektörlüğü 
Personel Dairesi Başkanlığı Merkez / ELAZIĞ 

 
Duyuru Başlama Tarihi 10.06.2020 Sınava Giriş Tarih 3.07.2020
Son Başvuru Tarihi 24.06.2020 Sınav Açıklama Tarihi 6.07.2020

Öndeğerlendirme Tarihi 29.06.2020 Sonuçların açıklanacağı 
internet adresi www.firat.edu.tr

 

Başvuru için gerekli Dilekçe Örneği Üniversitemizin www.firat.edu.tr internet adresinde 
mevcuttur. 

 

ÜNVANI ÖĞR.GÖR 
(Ders verecek) ALES ALES 

Puan Türü AÇIKLAMA 
BİRİMİ PROGRAM Adet-Drc.  
Elazığ 

Organize 
Sanayi 

Bölgesi MYO 

Endüstri Ürünleri 
Tasarımı Pr. 1-5 70 SAY 

Endüstri Ürünleri Tasarımı veya İç Mimarlık lisans mezunu 
olmak. Tezli yüksek lisansını bu alanların birinde 
tamamlamış olmak. 

Sağlık 
Hizmetleri 

MYO 

Odyometri Pr. 1-5 70 SAY-SÖZ 
Odyoloji veya İşitme Engelliler Öğretmenliği lisans mezunu 
olmak. Tezli yüksek lisansını Odyoloji anabilim dalında 
tamamlamış olmak. 

Odyometri Pr. 1-5 70 SAY 
Hemşirelik lisans mezunu olmak. Tezli yüksek lisansını 
Odyoloji anabilim dalında tamamlamış olmak. Odyoloji 
alanında en az 5 yıl çalışmış olmak. 

Odyometri Pr. 1-5 70 SAY 

Tıp Fakültesi veya Diş Hekimliği Fakültesi lisans mezunu 
olmak veya Veteriner Fakültesi lisans mezunu olup tezli 
yüksek lisansını tamamlamış olmak. Alanında en az 5 yıl 
tecrübeli olmak. 

Kovancılar 
MYO 

Sağlık Kurumları 
İşletmeciliği Pr. 1-5 70 EA Sağlık Yönetimi veya İşletme lisans mezunu olmak. 

Doktorasını Sağlık Yönetimi'nde yapmış olmak. 

Sağlık Kurumları 
İşletmeciliği Pr. 1-5 70 EA 

Sağlık Yönetimi veya İşletme lisans mezunu olmak. Tezli 
Yüksek lisansını Sağlık Yönetimi'nde yapmış olmak. 
Yükseköğretim kurumlarında en az 5 yıl ders vermiş 
olmak. 

Sağlık Kurumları 
İşletmeciliği Pr. 1-5 70 EA 

Sağlık Yönetimi veya İşletme lisans mezunu olmak. Tezli 
Yüksek lisansını Sağlık Yönetimi veya İşletme 
Yönetimi'nde yapmış olmak. Alanında en az 5 yıl tecrübeli 
olmak. 

Karakoçan 
MYO 

Tapu ve 
Kadastro Pr. 1-5 70 SAY Şehir ve Bölge Planlama bölümü lisans mezunu olmak. 

Tezli yüksek lisansını ilgili alanda tamamlamış olmak. 

 
Genel Şartlar 
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 
2) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil 

sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan 
almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme 
ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. 

3) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 
hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği 
Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine 
eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir. 



10 Haziran 2020 – Sayı : 31151 RESMÎ GAZETE Sayfa : 145 

 

Özel Şartlar 
1) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine 

sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak 
şartı aranır. 

İstenilen Belgeler 
1- Özgeçmiş 
2- Dilekçe (www.firat.edu.tr sayfasında temin edilebilir.) 
3-1 Adet Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı) 
4- Nüfus Cüzdan Fotokopisi 
5- Lisans Mezuniyet Belgesi (Onaylı veya Fotokopisi ile e-devlet çıktısı ile birlikte) 
6- Tezli Yüksek Lisans Belgesi (İlan şartında belirtilen alanı gösterir Onaylı resmi belge) 
7- Doktora Belgesi (İlan şartında belirtilen alanı gösterir onaylı resmi belge) 
8- Lisans Transkript Belgesi (Aslı veya Onaylı) 
9- İsteniyorsa Doktora, Sanatta Yeterlilik, Uzmanlık Belgesi (Onaylı) 
10- ALES Belgesi 
11- Askerlik Terhis veya Tecil Belgesi 
12- İlan Şartında Deneyim veya Hizmet İsteniyorsa Onaylı Hizmet Belgesi 
13- Adli Sicil Belgesi 
Muafiyet 
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 (deneyiminin uzmanlık 
alanları ile ilgili olması kaydıyla), yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında 
çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. 

2- Meslek yüksekokullarının,bu yönetmeliğin 6. maddesinin 4. fıkrası kapsamındaki 
öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda 
yabancı dil şartı aranmaz. 

ÖNEMLİ NOTLAR . 
1- Başvurunun, şahsen veya posta ile Personel Dairesi Başkanlığına yapılması 

gerekmektedir. 
2-Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde 

birden fazla kadroya başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların tüm başvuruları geçersiz 
sayılacaktır. 

3- Sonuçlar Üniversitemizin internet adresinde (www.firat.edu.tr) yayımlanacaktır. 
İnternet adresimizde yapılacak duyuru tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat 
yapılmayacaktır 

4- Postadaki gecikmelere, eksik bilgi ve belge ile intikal eden başvurulara ve gerçeğe 
aykırı beyan ihtiva eden başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir. 

5- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz 
sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve 
hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır. 

6- İdarenin uygun gördüğü takdirde İlanın her aşaması iptal edilebilir. 
7- E-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr)'ndan alınan kare kodlu mezun belgesi ve öğrenci 

belgeleriyle başvuru yapılabileceği, söz konusu belgelerin doğruluğunun yükseköğretim 
kurumlarınca sorgulanarak ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında bu belgelerin 
kullanılabileceği, ancak atanmaya hak kazanılması halinde diploma, mezuniyet belgesi veya 
öğrenci belgesinin asıl veya onaylı suretini getirmesi gerekmektedir. 
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Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı 

Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği 

Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre 

öğretim üyesi alınacaktır. 

2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; 

özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, 

sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, 

yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, 

üniversiteye katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği 

Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre 

hazırlayacakları 6 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 6 adet CD’yi 

ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile başvurmaları 

gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye ayrıca özgeçmiş, Doçentlik belgesi, puantajlı yayın 

listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli / sicil özeti). 

2547 Sayılı Kanunun 24. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; 

Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet 

dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği 

Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre 

hazırlayacakları 4 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta 

yolu ile başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye ayrıca özgeçmiş, Doçentlik 

belgesi, puantajlı yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli / sicil özeti). 

Doçent kadrolarına müracaat eden adayların "Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği 

Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esasları" uyarınca 

Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulacak Jürilerce Üniversitemiz tarafından yapılacak 

Doçentlik sözlü sınavında başarılı olmaları ve Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen 

merkezi bir yabancı dil sınavından en az 65 puan almış olmak ya da geçerliliği kabul edilen bir 

yabancı dil sınavından eşdeğer puan almış olmak gerekmektedir. 

2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doktor Öğretim Üyesi 

adaylarının; doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya 

da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olmaları gerekmektedir. 

Doktor Öğretim Üyesi başvurularında "Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına 

Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esasları" uyarınca Yükseköğretim 

Kurulu tarafından kabul edilen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 65 puan almış olmak ya 

da geçerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından eşdeğer puan almış olmak gerekmektedir. 

Yukarıdaki şartları taşıyan Doktor Öğretim Üyesi adaylarının; dilekçe, özgeçmiş, doktora 

veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik 

belgesi, Yabancı Dil belgesi, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan Selçuk Üniversitesi 

Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama 

Esaslarına göre hazırlayacakları 4 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 

4 adet CD’yi ekleyerek İlan edilen birime şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir. 

(Dosyalar haricinde dilekçeye ayrıca özgeçmiş, Doktora, Uzmanlık ve Sanatta Yeterlilik 

belgeleri, puantajlı yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli / sicil özeti). 
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GENEL AÇIKLAMALAR 

1 - Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 

onaylanmış olması gerekmektedir. 

2 - Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve 

ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir. 

3 - Müracaat eden adayların Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile 

İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarında belirtilen koşullara uyup 

uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak "Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu" tarafından 

incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşımadığı tespit edilen adayların 

müracaatları kabul edilmeyecektir. 

4 - Doçent kadrosuna profesörler, doktor öğretim üyesi kadrolarına profesör ve doçentler 

başvuramazlar. 

5 - Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde 

atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir. 

6 - Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler. 

7 - Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş 

olan FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı 

veya iltisakı bulunmamak. 

8 - Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün (10/06/2020 - 25/06/2020) 

olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. 

9 - Başvuru evrakları iade edilmeyecektir. 

DUYURULUR. 

 

BİRİMLER 

Birim Bölüm 

Anabilim / 

Anasanat Dalı/ 

Program 

Unvanı Derece Özel Şart 

Beyşehir Ali 

Akkanat Turizm 

Fakültesi 

Gastronomi ve 

Mutfak 

Sanatları 

Gastronomi ve 

Mutfak 

Sanatları 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
5 

Gıda Mühendisliği’nde Doktora 

yapmış olmak ve ürün geliştirme 

sürecinde hammadde, etken 

madde, bitmiş ürün analizlerinin 

gerçekleştirilmesi konularında 

çalışmaları bulunmak. 

Beyşehir Ali 

Akkanat 

Uygulamalı 

Bilimler 

Yüksekokulu 

Sosyal Hizmet Sosyal Hizmet 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
4 

Lisans, Yüksek Lisans ve 

Doktora öğrenimini Sosyal 

Hizmet alanında yapmış olmak. 

Eczacılık 

Fakültesi 

Eczacılık 

Meslek 

Bilimleri 

Farmakoloji Doçent 3 
Farmakoloji alanında doçent 

unvanı almış olmak. 

Eczacılık 

Fakültesi 

Eczacılık 

Meslek 

Bilimleri 

Farmasötik 

Toksikoloji 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
4 

Toksikoloji alanında doktorasını 

tamamlamış olmak. 
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Eczacılık 

Fakültesi 

Eczacılık 

Teknolojisi 

Farmasötik 

Teknoloji 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
4 

Farmasotik Teknoloji alanında 

doktorasını tamamlamış olmak. 

Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Sınıf Eğitimi 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
3 

Alanında doktora yapmış olmak. 

Dijital yazma atölyesi ve hikaye 

yazma konularında çalışmaları 

olmak. 

Mimarlık ve 

Tasarım 

Fakültesi 

El Sanatları 

Tasarımı ve 

Üretimi 

El Sanatları 

Tasarımı ve 

Üretimi 

Profesör 1 
Ebru sanatı ile ilgili çalışmaları 

olmak. 

Silifke Taşucu 

Meslek 

Yüksekokulu 

Bitkisel ve 

Hayvansal 

Üretim 

Bahçe Tarımı 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
3 

Alanında doktora yapmış olmak. 

Ceviz ıslahı alanında çalışmaları 

olmak. 

Silifke Taşucu 

Meslek 

Yüksekokulu 

Otel, Lokanta 

ve İkram 

Hizmetleri 

Turizm ve 

Otel 

İşletmeciliği 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
3 

Turizm İşletmeleri ve 

Etnosentrizm konularında 

çalışmaları olmak. 

Sosyal Bilimler 

Meslek 

Yüksekokulu 

Yönetim ve 

Organizasyon 

İşletme 

Yönetimi 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
2 

Alanında doktora yapmış olmak. 

İşletmelerde uygulanan 

pazarlama stratejilerinin rekabete 

etkisi ve tedarik zinciri alanında 

çalışmaları olmak. 

Teknoloji 

Fakültesi 

Metalurji ve 

Malzeme 

Mühendisliği 

Üretim 

Metalurjisi 
Doçent 1 

Süper İletken malzemelerde 

radyasyon etkisi üzerine 

çalışmaları olmak. 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 
Genel Cerrahi Profesör 1 

Laparoskopik obezite cerrahisi ve 

ERCP konusunda deneyimli 

olmak ve ilgili alanlarda yayınları 

bulunmak. 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Göz 

Hastalıkları 
Profesör 1 

Pediyatrik Oftalmoloji, 

Oküloplastik ve Kornea Refraktif 

Cerrahisinde deneyimli olmak. 

Uluslararası geçerli Oftalmoloji 

yeterlilik sertifikalarına sahip 

olmak. 

Tıp Fakültesi 
Temel Tıp 

Bilimleri 

Tıbbi 

Biyokimya 
Profesör 1 

Klinik Biyokimya Doçenti 

olmak. Bitkisel steroller ve kütle 

spektrometre konusunda 

çalışmaları olmak. 

Tıp Fakültesi 
Temel Tıp 

Bilimleri 

Tıbbi 

Biyokimya 
Profesör 1 

Tıp doktoru ve klinik biyokimya 

doçenti olmak. Kanser 

biyokimyası üzerine çalışmaları 

olmak. 

Veteriner 

Fakültesi 

Klinik Öncesi 

Bilimleri 

Veterinerlik 

Farmakoloji ve 

Toksikoloji 

Doçent 2 
Yara tedavisi ile ilgili çalışmaları 

olmak. 
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TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

TCDD TAŞIMACILIK AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE 399 SAYILI KANUN 

HÜKMÜNDE KARARNAMEYE TABİ SÖZLEŞMELİ MAKİNİST(YARDIMCI 

MAKİNİST) POZİSYONUNDA İSTİHDAM EDİLECEK PERSONEL ALIMI 

DUYURUSU 

Genel Müdürlüğümüze 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 

tabi sözleşmeli makinist(yardımcı makinist) pozisyonuna Türkiye Cumhuriyeti Devlet 

Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünde İstihdam Edilecek Sözleşmeli 

Makinist Sınav ve Atama Yönetmeliği kapsamında 79 personelin açıktan ataması yapılacaktır. 

08 Ağustos 2020 tarihinde yapılacak olan Giriş Sınavına Katılma Şartları, sınavın şekli, 

sınav tarihi ve yeri, asgari KPSS puanı, başvuru yeri ve tarihi, başvuru şekli, başvuruda istenecek 

belgeler, internet üzerinden başvuru adresi, sınav konuları, atama yapılması planlanan pozisyon 

sayısı ve gerekli görülen diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir. 

Buna göre;  

1 - Giriş sınavına başvuracak adaylar aşağıda belirtilen belgeleri şahsen veya posta yolu 

ile TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personel ve İdari İşler Dairesi 

Başkanlığına 13 Temmuz 2020 tarihine kadar ulaştırılacaktır. 

2 - Giriş sınavına katılmak isteyenler 13 Temmuz 2020 tarihi itibari ile;  

a) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinde belirtilen genel şartları 

taşımak, 

b) Tren makinist ehliyetine sahip olmak, 

c) Aşağıdaki örgün eğitim şartlarından en az birini sağlıyor olmak; 

c.1) Mesleki ve teknik eğitim veren orta öğretim kurumlarının, raylı sistemler teknolojisi 

alanının raylı sistemler elektrik-elektronik, raylı sistemler makine, raylı sistemler mekatronik 

dallarından birinden mezun olmak. 

c.2) İki yıllık meslek yüksekokullarının; raylı sistemler elektrik ve elektronik teknolojisi, 

raylı sistemler makine teknolojisi, raylı sistemler yol teknolojisi, raylı sistemler makinistlik, raylı 

sistemler işletmeciliği, makine, motor, elektrik, elektrik-elektronik bölümlerinin birinden mezun 

olmak. 

c.3) Üniversitelerin dört yıllık mühendislik, raylı sistemler veya teknik öğretmen lisans 

programından mezun olmak. 

ç) Mezun olunan öğrenim düzeyi itibarıyla geçerlilik süresi devam eden KPSS’den yetmiş 

puandan az olmamak üzere, giriş sınavı duyurusunda belirlenen asgari puanı almış olmak. 

3 - Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, Genel Müdürlük internet adresinden temin 

edecekleri başvuru formuna aşağıdaki belgeleri eklemeleri gerekmektedir. 

a) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (Eğitimini yurt dışında 

tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği). 

b) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı. 

c) Tren makinist ehliyeti. 

d) 3 adet vesikalık fotoğraf. 

e) T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanının aslını ibraz etmek suretiyle fotokopisi. 

f) Görevini yapmasına engel olabilecek akli veya bedensel engeli olmadığına dair yazılı 

beyan. 

g) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı. 

ğ) İlanda istenilen diğer belgeler. 
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4 - İnternet üzerinden başvuruların kabul edilmesi durumu haricinde, ikinci fıkrada 

sayılan belgelerin son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğe teslim edilmesi 

şarttır. Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Personel ve İdari İşler Dairesi Başkanlığınca 

onaylanabilir. 

5 - Posta ile yapılan başvurularda, ikinci fıkrada sayılan belgelerin giriş sınavı 

duyurusunda belirtilen son başvuru tarihine kadar Genel Müdürlüğe ulaşmış olması gerekir. 

Postadaki gecikmeler ve son başvuru tarihi mesai bitiminden sonra Genel Müdürlük kayıtlarına 

geçen başvurular dikkate alınmaz. 

6 - Personel ve İdari İşler Dairesi Başkanlığınca, sınav için öngörülen süre içerisinde 

yapılan başvurular incelenerek adayların aranan şartları taşıyıp taşımadıkları tespit edilir. İstenilen 

şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmaz. 

7 - Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSS puan türünden en yüksek 

puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılması planlanan pozisyon sayısının on katını 

geçmemek üzere bir sıralamaya tabi tutulur. KPSS puan türü itibarıyla en son adayın aldığı puanla 

aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır. Sıralamaya giren adayların ad ve soyadları ile 

sınav yerleri, giriş sınavından en az on gün önce Genel Müdürlük internet sitesinde ilan edilmek 

suretiyle duyurulur. Ayrıca sınava başvuran adaylara başvuru sonuçları yazılı ve/veya elektronik 

ortamda bildirilir. 

8 - Başvuru şartlarına haiz olmayanlar ile sıralamaya giremeyen adayların kendilerine 

ilişkin başvuru ile ilgili belgeleri, giriş sınavına katılabileceklerin isim listesinin ilanından itibaren 

otuz gün içerisinde şahsen istemeleri halinde kendilerine teslim edilir. 

9 - Giriş sınavının yazılı kısım soruları aşağıdaki konulardan oluşur: 

a) Temel ve mesleki iş sağlığı ve güvenliği (İSG). 

b) Manevra ve sürüş uygulamaları. 

c) Demiryolu trafiği ve tren işletme. 

ç) Meslek kültürü, çevre koruma ve olağan dışı durumlara müdahale. 

d) Türkçe dil ve anlatım. 

10 - Yazılı sınavın değerlendirilmesi yüz tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı 

sayılabilmek için en az yetmiş puan almak gerekir. 

11 - Yazılı sınavdan yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alan adaylardan; yazılı 

sınavda en yüksek puandan başlamak üzere atama yapılması planlanan pozisyon sayısının üç katı 

kadar adayın isimleri (son sıradaki adayla eşit puan alanlar dahil), sözlü/uygulamalı sınav tarihi 

ve yeri de belirtilerek Genel Müdürlüğümüzün internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca 

sözlü/uygulamalı sınava katılacak adaylara bu sınavın tarih ve yeri yazılı ve/veya elektronik 

ortamda bildirilecektir. 

12  - Sözlü sınavda adaylar; 

a) Giriş sınavı ilanında belirtilen konular ve mesleki alan bilgisi ile birlikte Genel 

Müdürlüğün faaliyet alanıyla ilgili konular, 

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

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 

ç) Genel yetenek ve genel kültür düzeyi, 

d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, 

esas alınarak (a) bendi için elli, (b) ila (d) bentlerinin tamamı için elli olmak üzere toplam 

yüz puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar 

başarılı sayılacaktır. 
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13 - Giriş sınavını başarmış sayılmak için yazılı ve sözlü/uygulamalı sınavların her 
birinden en az 70 puan alınması zorunludur. Adayların nihai başarı puanı KPSS, yazılı ve 
sözlü/uygulamalı sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak bulunacaktır. Bu aritmetik 
ortalamalara göre başarı sırası oluşturulur.  

14 - Başarı listesi Genel Müdürlüğün ilan panosunda ve internet sayfasında ilan 
edilecektir. Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak tebliğ edilir ve atamaya esas 
belgeleri teslim etmeleri istenilecektir. 

15 - Yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren yedi gün 
içinde yazılı olarak sınav komisyonuna itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav komisyonunca itiraz 
süresinin bitiminden itibaren yedi gün içinde incelenerek karara bağlanarak itiraz sonucu, adaya 
yazılı olarak bildirilecektir. 

16 - Sınav komisyonu tarafından nihai başarı listesi, sözlü/uygulamalı sınavın yapıldığı 
son günü takiben yedi gün içerisinde açıklanır. 

17 - Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, sıralamaya giremeyen adaylar 
için müktesep hak teşkil etmez. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen pozisyon sayısından 
daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir. Yedek listede yer almak, adaylara 
daha sonraki sınavlar için kazanılmış hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmeyecektir. 

18 - Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu 
veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. 
Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez. Gerçeğe aykırı beyanda 
bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç 
duyurusunda bulunulacaktır. 

 
TCDD TAŞIMACILIK AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE 399 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE  

KARARNAMEYE TABİ SÖZLEŞMELİ MAKİNİST(YARDIMCI MAKİNİST)  
POZİSYONUNDA İSTİHDAM EDİLECEK PERSONELİN  

ALIMI YAPILACAK İŞYERLERİ 
 

İşyeri 

No: İŞYERİ Bölgesi 

Atanacak 

Personel Sayısı 

1 Halkalı Lokomotif Bakım Atölye Müdürlüğü İstanbul 10 

2 Kayseri Depo Müdürlüğü Ankara 3 

3 Çatalağzı Depo Müdürlüğü Ankara 3 

4 Çankırı Depo Müdürlüğü Ankara 3 

5 Karabük Depo Müdürlüğü Ankara 3 

6 Halkapınar Lokomotif Bakım Atölye Müdürlüğü İzmir 4 

7 Soma Depo Şefliği İzmir 7 

8 Kars Depo Şefliği Sivas 4 

9 Divriği Depo Müdürlüğü Sivas 18 

10 Malatya Lokomotif Bakım Atölye Müdürlüğü Malatya 6 

11 Tatvan Depo Şefliği Malatya 4 

12 Van Depo Müdürlüğü Malatya 4 

13 Afyonkarahisar Lokomotif Bakım Atölye Müdürlüğü Afyonkarahisar 4 

14 Tavşanlı Depo Müdürlüğü Afyonkarahisar 6 

       TOPLAM 79 

 3893/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ
–– Suç Mağdurlarının Desteklenmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

(Kararname Numarası: 63)
–– Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 64)

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
–– Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı Vakıf Fonu

Yöneticisi Olarak Hareket Eden Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında
19 Haziran 2015 Tarihinde Akdedilen Hibe Anlaşmasında (Enerji Sektörü Programı
Faz II Projesi) Yer Alan Kapanış Tarihinin Uzatılmasına İlişkin Olarak Mektup
Teatisi Yoluyla İmzalanan Ekli Tadil Protokolünün 28 Mayıs 2020 Tarihinden
Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2647)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İhtiyaçlarının Devlet Malzeme Ofisi Genel

Müdürlüğünce Karşılanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2645)
–– Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

(Karar Sayısı: 2648)
–– Tek Hazine Kurumlar Hesabı Kapsamına Alınacak Kamu İdareleri ve Hesapların

Belirlenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2649)

ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar:

2020/273, 274)

YÖNETMELİKLER
–– Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Karar

Sayısı: 2646)
–– Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Yönetmeliği
–– Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Elektrik ve Doğal Gaz Tüketim

Bedelleri Tahakkuk ve/veya Tahsilatlarının Ertelenmesi Hakkında Yönetmelik
–– Ticaret Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
–– Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
–– Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar

Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması
Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği

–– Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yazma Eserler Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği

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


