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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/1/2018 tarihli ve 30295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu

Taşıma Yönetmeliğinin 14 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(22) Yetki belgesi sahipleri, merkezi adresleri ve şubelerinden;

a) Terminallerde bulunanlar için,

b) Aynı taşınmazla adlarına düzenlenmiş/düzenlenecek diğer yetki belgeleri kapsamında

da faaliyette bulunmaları ve bu maddeyle istenilen alan şartları toplamının yine aynı taşınmazla

sağlanıyor olması halinde, bu taşınmazlar için,

müstakil/bağımsız olma şartı aranmaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin

(1) numaralı alt bendinde yer alan “10” ibaresi “12” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “yetki

belgesi sahipleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile taşınanın tehlikeli madde olması halinde

C1 ve K2 yetki belgesi sahipleri de” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Yolcu taşımacıları tarafından, taşıma sırasında yolcuya ikram edilen yiyecek ve

içecek maddelerinin;

a) 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Ka-

nununa uygun olması,
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b) Ambalajlı olması ile sıcak servis yapılmaması,

zorunludur. Bu fıkranın (a) bendine aykırılığın tespiti halinde, bu durum ilgili birime

iletilir. Bu fıkranın (b) bendine uymayan yetki belgesi sahiplerine 2 uyarma verilir.”

“(16) Havalimanından şehir merkezine, başka bir şehir veya tersi yöne taşıma yapacak

B1 ve D1 yetki belgesi sahibi olan ve havalimanı işleticisi ile yer tahsis sözleşmesi imzalamış

olanlar için, yapılacak taşımanın gerçekleşeceği taşıma hattındaki kalkış yeri/noktası, ara durak,

indirme/bindirme cepleri ve varış yeri/noktaları, faaliyet yapılacak il/illerin mülki idare amir-

lerinin izni ile belirlenir ve bu nokta/yerler için, bu maddenin onikinci fıkrasında belirtilen zo-

runluluk ve 58 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendindeki zorunluluk ile ayakta yolcu ta-

şınmaması şartıyla 36 ncı maddenin birinci ve ikinci fıkraları hariç diğer fıkralarında belirlen-

miş yükümlülükler aranmaz.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(8) 24/4/2019 tarihli ve 30754 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Madde-

lerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğe göre “Gönderen” statüsünde bulunanların

faaliyetleriyle ilgili U-ETDS sistemine iletecekleri veriler kabul edilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihte geçerli olan yetki belgelerinin ilk yenilenmesi

sırasında, yetki belgesi geçerlilik süresine altı ay ilave edilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin geçici 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihte A2 yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı

olan taşıtlar ile 30/6/2020 tarihine kadar kaydedilecek taşıtlar için 24 üncü maddenin birinci

fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan yaş şartı 8 olarak uygulanır ve bu

fıkra kapsamında bulunan 6 yaşından büyük taşıtlar için taşıt kartı süresi 31/12/2021 olarak

düzenlenir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin geçici 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihte mevcut R1 ve R2 yetki belgeleri herhangi bir

işleme gerek kalmadan taşıma işleri organizatörlüğü yetki belgesiyle değiştirilir.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

8/1/2018 30295

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 25/5/2018 30431

2- 31/12/2018 30642 (4. Mükerrer)

3- 15/11/2019 30949

4- 23/11/2019 30957

5- 10/1/2020 31004
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Akdeniz Üniversitesinden:
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Akdeniz Üniversitesi Bilim ve Teknoloji

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Akdeniz Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yöne-
tim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

Kanununun 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) Alt birim: Merkez bünyesinde yer alan laboratuvarları,
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Merkez: Akdeniz Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Rektör: Akdeniz Üniversitesi Rektörünü,
e) Senato: Akdeniz Üniversitesi Senatosunu,
f) Üniversite: Akdeniz Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Üniversitede temel uygulamalı ve disiplinler arası alanlardaki araştırma ve ge-

liştirme faaliyetlerini merkezi bir organizasyon çerçevesinde düzenlemek.
b) Üniversite bünyesinde mevcut her türlü araç, gereç, cihaz ile birlikte laboratuvar,

uygulama ve araştırma merkezi ve benzeri birimler arasındaki ilişkilerde eşgüdümü sağ-
lamak, geliştirmek, güçlendirmek ve AR-GE olanaklarının birimler arası kullanıma açıl-
masını sağlamak.

c) Üniversitenin tüm birimlerindeki araştırmacıların verimli bir ortamda uygun şart-
lar altında çalışmalarını sağlamak ve Üniversitedeki bilimsel faaliyetlerin kalitesini artır-
mak.

ç) Üniversite birimlerinin ortak ihtiyacı olan ileri araştırma düzeneklerini temin
ederek, Üniversite bünyesinde veya Merkeze bağlı olarak kurulan AR-GE birimlerinde
ortak kullanıma sunmak.

d) AR-GE faaliyetlerinin ortak ihtiyaçları için altyapı oluşturmak, bu amaçla alet
bakımı, onarımı, yapımı, ayarı ve benzeri hizmetleri verebilecek atölyeleri kurmak.

e) Bilim ve teknoloji alanında gelişmeye katkıda bulunmak, endüstriye ilişkin temel
bilimsel sorunları çözümlemek üzere araştırmalar yapmak, kalkınma planlarının öngör-
düğü alanlarda karşılaşılabilecek araştırma sorunlarına çözüm yolları aramak.
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f) Üniversiteler, uygulama ve araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuru-
luşları ile kişilerin analiz ihtiyaçlarını Merkezin olanakları ölçüsünde karşılamak, sanayi
ve Üniversiteler ile disiplinler arası ortak bilimsel ve teknolojik projeler üretilmesini sağ-
lamak.

g) Yurt dışındaki ve yurt içindeki kurum ve kuruluşlarla AR-GE konularında işbir-
liği yaparak yürütülen proje çalışmalarını Merkezin bünyesinde toplayacak bir çalışma or-
tamı hazırlamak.

ğ) Merkez bünyesinde geliştirilen bilgi ve teknolojinin, patent ve mülkiyet hakla-
rının ilgili kanunlar ve diğer mevzuat gereği paylaşımını sağlamak.

h) Endüstriyel sektörlerde standartların oluşmasına öncülük etmek, ulusal ve ulus-
lararası geçerliliği olan standardizasyon ve sertifikasyon çalışmaları yapmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Türkiye’nin kalkınmasına, gelişmesine yardımcı olacak ve bölge ülkelerinden

gelebilecek talepler için bilimsel ve teknolojik araştırma, geliştirme ve uygulama için ge-
rekli laboratuvar altyapısını hazırlayarak araç ve gereçlerin teminini ve işlerliğini sağla-
mak.

b) Üniversitedeki ve her türlü ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kuruluşları
ile diğer ülke üniversitelerindeki araştırmacıların, araştırma ve geliştirme çalışmalarına
destek vermek, işbirliğini geliştirmek, ulusal ve uluslararası kamu ile özel sektör kesim-
lerinin ihtiyaç duydukları alanlarda karşılaştıkları sorunların belirlenmesine ve çözümüne
yönelik çalışmalar yapmak.

c) Çalışma alanına giren araştırmaların yapılabilmesi için gerekli laboratuvar, atöl-
ye, gözlem yerleri ve diğer tesisleri kurmak veya kurulmasına yardımcı olmak; Üniversi-
tenin çeşitli birimlerinde mevcut laboratuvar ve benzeri tesislerden yaygın ve etkin bir bi-
çimde yararlanılmasını sağlamak.

ç) İleri analiz, test ve ölçme teknikleri ile ölçme sonuçlarının yorumlanması konu-
larında çeşitli yayınlar yapmak; konferans, panel, kurs, seminer, kongre ve bilimsel top-
lantılar düzenlemek; yurt içinde ve yurt dışında bu tür etkinliklere katılmak; kütüphane,
dokümantasyon merkezi ve sanal laboratuvar kurmak ve bu alanlarda her türlü yayın faa-
liyetinde bulunmak.

d) Disiplinler arası alanlarla ilgili yurt içi ve yurt dışı projeler hazırlamak ya da ka-
mu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde çalışmalar yürütmek, destek sağlamak.

e) Sanayi kuruluşlarının, diğer kamu ve özel sektör kuruluşlarının istekleri doğrul-
tusunda gerekli analiz ve ölçümleri yapmak, raporlarını düzenlemek ve yorumlamak.

f) Kamu ve özel sektör kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ve kişilere danışman-
lık, uzmanlık, bilirkişilik ve benzeri hizmetleri vermek.

g) Disiplinler arası teknolojilerin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi çalışmalarını
yürütmek; dünyadaki gelişimini izlemek ve yeni geliştirilen bilimsel bilgilerden yararlan-
mak.

ğ) Ürün, yöntem ve teknolojileri standartlaştırmak ve kalite kontrolleri ile ilgili ça-
lışmalar yapmak, bu konularla ilgili düzenleyici işlemlerin değiştirilmesi veya yenilenmesi
çalışmalarına katkıda bulunmak.

h) Merkez çalışmaları sonucu geliştirilen ürün ve teknolojiler için, patent ve mül-
kiyet hakları ile ilgili kanunlar ve diğer mevzuat çerçevesinde çalışmalar yapmak.

ı) Benzer amaçlı ulusal ve uluslararası merkezlerle işbirliği yapmak ve bu merkez-
lerle bir program çerçevesinde eleman değişimlerini gerçekleştirmek.

i)  Araştırma politikaları geliştirmek ve ilgili kuruluşlarla paylaşmak.
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j) Üniversite öğrencilerinin farklı endüstriyel sektörlerde çalışabilecek bilgi ve be-
cerilerle donanımını sağlamak, mühendislik ve bilimsel çalışmayı teşvik etmek, öğrenci
ve bilim adamı adaylarının uygulama becerilerini geliştirmek.

k) Kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşların ilgili sorunlarına yönelik araş-
tırmalar, tasarımlar ve incelemelerle birlikte, endüstriyel ölçekte deneyler yapmak ve araş-
tırma, uygulama, eğitim birimleri laboratuvarları kurmak ve işletmek.

l) Proje fikir pazarı türü altyapı kurmak ve işletmek, Üniversitede geliştirilen bilgi
ve uygulama yöntemlerinin ticarileşmesini desteklemek.

m) Eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri yürütmek ve bu amaçla, gerektiğinde ulu-
sal/uluslararası bilimsel ve teknolojik işbirliği de yaparak hizmet içi eğitim ve sertifika
programları, kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar, paneller, sergiler,
fuarlar ve benzeri toplantılar düzenlemek, katılmak ve başka kuruluşlarca düzenlenenlere
katılmak; ilgili yarışmalar düzenlemek ve ödül vermek.

n) Halkı bilgilendirmek için medya kuruluşları ile işbirliği yapmak; broşürler, ki-
taplar, videolar, basın bildirileri hazırlamak, çağrılı toplantılar düzenlemek.

o) Laboratuvarların akreditasyonu için çalışmalar yapmak.
ö) Faaliyet alanı kapsamına giren tüm konularda kamu ve özel sektördeki kurum

ve kuruluşlarda çalışanlara yönelik eğitimler düzenlemek.
p) Teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek laboratuvardaki cihazların günün ko-

şullarına uygun olarak geliştirilmesini ve güncellenmesini sağlamak.
r) Merkezin ihtiyacı olan elemanların yurt içinde ve yurt dışında yetiştirilmesine

yönelik çalışmalar yapmak ve yurt dışından bu amaçla gelecek kişilere olanak hazırlamak.
s) Ulusal ve uluslararası kuruluşlardan ödül almış ya da tanınırlığı olan ve bu ku-

rumlarda danışmanlık hizmeti veren araştırmacılarla işbirliği imkânları oluşturmak.
ş) Rektör tarafından Merkezin amaçlarına uygun olarak verilen diğer görevleri ye-

rine getirmek.
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, Rektör tarafından Merkezin amaçlarına uygun alanlarda

çalışmış, uluslararası yayınları ve diğer akademik faaliyetleri ile araştırma alanında ve la-
boratuvar çalışmalarında kendini kanıtlamış kadrolu öğretim üyeleri arasından Fen, Mü-
hendislik veya Ziraat Fakültesinden olmak koşuluyla üç yıllığına görevlendirilir. Görev-
lendirilen Müdürün kadrosunun bulunduğu fakülteden, 12 nci maddenin birinci fıkrası
uyarınca Yönetim Kurulunda görevlendirilecek üye sayısı bir kişi azaltılarak hesaplanır.

(2) Müdür; Merkezin, amaçları doğrultusunda düzenli olarak işleyişinden ve yö-
netim sorunlarının çözülmesinden Yönetim Kurulu ile beraber Rektöre karşı sorumludur.

(3) Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün görev süresini tamam-
lamadan görevden ayrılması halinde aynı usul ile yeni Müdür görevlendirilir.

(4) Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda kendisine belirlediği yardım-
cısı vekâlet eder. Müdürün altı aydan uzun süreli olarak Üniversite dışında görevlendiril-
mesi halinde, Rektör tarafından yeni Müdür görevlendirilir.
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Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, idari işleri düzenli ve amaçlarına uygun olarak yürütmek,

gerekli eşgüdüm ve denetimi sağlamak.
b) Merkezde mevcut tüm cihaz ve gereçlerin mesai saatleri içinde ve dışında en üst

düzey verimle kullanımını, sağlıklı işleyişini ve çalışmasını sağlamak amacıyla her türlü
tedbiri almak ve uygulamak.

c) Merkezin ve Merkeze bağlı birimler ile idari personelin düzenli ve etkin çalış-
masını sağlamak.

ç) Merkezce verilen hizmetleri planlamak ve uygulamaları denetlemek, bu çerçe-
vede konu ile ilgili kurum ve kuruluşlarla ilişki kurmak.

d) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Yönetim Kurulunun gündemini hazırlamak
ve toplantıya çağırmak, Yönetim Kurulu başkanı olarak toplantıları yönetmek, Yönetim
Kurulunun kararlarını uygulamak.

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu düzenli olarak hazırlamak ve raporu Yönetim
Kurulunun onayıyla Rektöre sunmak.

f) Danışma Kurulu üyelerinin belirlenmesinde Yönetim Kuruluna görüş ve öneri
sunmak, Danışma Kuruluna başkanlık etmek ve gündemini belirlemek.

g) Danışma Kurulunda belirlenen görüş ve önerilerden Yönetim Kurulunca uygun
görülenleri yürürlüğe koymak ve bunlardan sağlanan yararlar konusunda Danışma Kuru-
luna rapor sunmak.

ğ) Merkezin mali imkânlarının geliştirilmesi ve bunların Merkez için en uygun bi-
çimde kullanımı için girişimlerde bulunmak.

h) Merkezin ihtiyaç duyduğu personele ait nitelik ve nicelik bilgilerini gerekçele-
riyle birlikte hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü de alarak Rektörün onayına sun-
mak.

ı) Merkezin faaliyetleriyle ilişkili yurt içi ve yurt dışında bulunan kurum ve kuru-
luşlarla temasa geçmek, işbirliği yapmak ve usule uygun karşılıklı ilişkileri gerçekleştir-
mek.

i)  Merkezde yürütülen projelerin işleyişlerini izlemek ve denetlemek.
j) Merkezin araştırma laboratuvarında görev alacak akademik ve idari personelin

görev tanımını belirlemek, ihtiyaçlarını gerekçeleriyle birlikte hazırlamak ve Yönetim Ku-
rulunun görüşünü de alarak Rektörün onayına sunmak.

k) Merkez laboratuvarı ve AR-GE birimlerinin, Üniversite elemanlarınca kullanımı
ve mesai saatleri içinde ve dışında çalışma prensipleri ile ilgili esasları belirlemek.

l) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaç ve politikaları ile bunlara dayalı eği-
tim, araştırma ve danışmanlık programlarını hazırlamak, Yönetim Kurulunun onayını al-
dıktan sonra uygulamak.

Müdür yardımcıları
MADDE 10 – (1) Müdürün çalışmalarına yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulunu

oluşturan üyeler arasından, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için iki müdür
yardımcısı görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdür ile işbirliği içinde Merkezin etkin-
liklerini yürütür; Müdürün olmadığı zamanlarda Müdür adına görev yapar. Müdürün ka-
tılamadığı toplantılara Müdür tarafından belirlenen müdür yardımcılarından biri katılır ve
Müdüre altı aya kadar vekâlet edebilir. Görev süresi biten müdür yardımcıları yeniden gö-
revlendirilebilir. Müdür yardımcılarının görev süresi, kendilerini öneren Müdür ile birlikte
sona erer. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere
aynı usulle yenisi görevlendirilebilir.

Müdür yardımcılarının görevleri
MADDE 11 – (1) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:
a) Müdüre karşı sorumlu olmak üzere; kendilerine bağlı alt birimlerin Merkezin

amaçlarına uygun olarak yürüyüş ve işleyişini sağlamak, bunlarla ilgili gerekli tüm ted-
birleri almak ve uygulamak.
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b) Müdüre karşı sorumlu olmak üzere; Müdür için tanımlanan görev ve sorumlu-
lukların yerine getirilmesinde Müdüre yardımcı olmak.

c) Gerekli hallerde Müdüre vekâlet etmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve Merkezin faaliyet alanında eğitimi

ve deneyimi olan öğretim üyeleri arasından Müdürün önerisi üzerine 8 inci maddenin bi-
rinci fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla Üniversitenin Fen Fakültesinden iki üye, Mü-
hendislik Fakültesinden iki üye, Ziraat Fakültesinden bir üye olmak üzere Rektör tarafın-
dan üç yıl için görevlendirilen dört üye dahil olmak üzere beş üyeden oluşur. Süresi biten
üyeler tekrar görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır. Üst üste üç toplantıya ma-
zeret bildirmeksizin katılmayan, üç yıldan önce görevinden herhangi bir şekilde ayrılan
veya Üniversite dışında altı aydan uzun süreli görevlendirilen Yönetim Kurulu üyesinin
yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğunluk ile toplanır ve kararlar
toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde
çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yönetimi ve çalışması; bilimsel, teknik ve idari faaliyetleri, laboratu-

varların işleyişi ve sorumlularına ilişkin konularda gerekli kararları almak.
b) Müdür tarafından belirlenen personel ihtiyaçlarını görüşerek Merkezde çalışacak

personelin sayısına ve niteliklerine ilişkin kriterleri belirlemek.
c) Danışma Kurulunda oluşan görüş ve önerileri değerlendirerek Merkez amaçla-

rına uygun kararlar almak.
ç) Müdürün Yönetim Kurulu gündeminde önereceği konuları karara bağlamak.
d) Müdür tarafından hazırlanacak faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları

tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki yıla ait çalışma programını gö-
rüşerek karara bağlamak.

e) Müdür tarafından hazırlanan program ve önerileri inceleyerek karara bağlamak.
f) Yurt içi ve dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek proje ve çalışmaların temel il-

kelerini saptamak.
g) Merkez faaliyetlerinin bir kamu kurumu veya özel kuruluş ile işbirliği içerisinde

yürütülmesi halinde işbirliği protokolünde belirtilen yetki ve sorumlulukları, ilgili kurum
ve kuruluşun yetkili organları ile birlikte yürütmek.

ğ) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili çalışma grupları oluşturmak ve
bunların görevlerini belirlemek.

h) Merkezin bünyesinde kurulabilecek alt birimler ve bunlarda görevlendirilecek
adaylarla ilgili olarak Müdürün önerilerini incelemek, Müdüre öneri ve tavsiyelerde bu-
lunmak.

ı) Merkez tarafından analizlerin yapılması, bunların sonuçlarının yorumlanması,
bilimsel görüş içeren raporların hazırlanması ve danışmanlık yapılması gibi tüm hizmet-
lerin her birinin bedeline ilişkin önerileri, Müdürün öneri ve tavsiyelerini dikkate alarak
ilgili mevzuat uyarınca belirlenmek üzere hazırlamak.

Danışma Kurulu
MADDE 14 – (1) Müdür ve müdür yardımcıları Danışma Kurulunun doğal üyele-

ridir. Doğal üyelere ek olarak bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamalarla doğrudan
ilgisi olan ve sahip olduğu birikim ve tecrübelerinden yararlanılabilecek nitelikteki Üni-
versite içindeki ve dışındaki kişilerden oluşmak üzere Yönetim Kurulunun önerisi üzerine
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Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen en çok on beş kişiden oluşur. Ayrıca, gerek
görülmesi halinde, Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile görüş ve düşüncelerine başvu-
rulacak en çok beş kişi daha davet edilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine Rektör ya da görevlendireceği bir
rektör yardımcısının da katılımıyla salt çoğunluk aranmadan toplanır.

(3) Görev süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla süreyle başka yerde görev-
lendirme nedeniyle toplantılara katılamayacak olan Danışma Kurulu üyelerinin yerine aynı
usulle yeni üyeler belirlenir. Bu şekilde görevlendirilen yeni üyelerin görev süresi, diğer
üyelerin görev süresi tamamlanana kadardır.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 15 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Üniversitenin bilimsel ve teknolojik potansiyelinin artırılmasında Merkezin iş-

levleriyle ilgili olarak her türlü öneriyi dile getirmek, alınacak tedbirler ve yapılacak uy-
gulamalar hakkında görüş bildirmek.

b) Bölgedeki sanayi kuruluşları, diğer bilimsel ve teknolojik kuruluşlarla işbirliği
içinde sektörün ihtiyacı olan test ve analiz ihtiyaçlarının belirlenmesinde yardımcı olmak.

c) Merkezin geliştirilmesine yönelik konularda, Üniversite dışı finans kaynaklarının
değerlendirilmesi konusunda görüş bildirmek ve bu yönde girişimlerde bulunulması için
öneriler geliştirmek.

ç) Merkezin amaç ve faaliyet alanı ile ilgili uzman kişilerin görüş ve düşüncelerinin
alınmasına imkân sağlamak.

Alt birimler
MADDE 16 – (1) Merkez çalışmalarını iş bölümü çerçevesinde yürütmek üzere

Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararı ile Merkezin çalışma alanlarında, alt birimler
kurulabilir. Alt birimlerin kuruluş ve çalışmaları Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar
uyarınca yürütülür.

(2) Alt birimlerde görevlendirilecek her türlü personelin görevlendirilmeleri Mü-
dürün önerisi ve Rektör onayı ile yapılır.

(3) Alt birim yöneticilerinin görevleri; laboratuvarların yönetim ve denetimini sağ-
lamak, çalışmaları planlamak, sağlıklı bir biçimde yürütmek, diğer laboratuvarlarla işbir-
liğini sağlamak, demirbaş listesine kayıtlı aletlerin bakım ve onarımını yaparak/yaptırarak
bunların çalışır durumda olmasını sağlamak, ihtiyaç duyulan makina-teçhizat ve sarf mal-
zemelerinin temini konusunda çalışmalar yapmaktır.

Çalışma grupları
MADDE 17 – (1) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek, faaliyetlerini yürütmek,

verimliliğini artırmak ve öncelikli alanlarda çalışmalar yapmak üzere Yönetim Kurulu ka-
rarıyla çalışma grupları oluşturulabilir.

(2) Çalışma gruplarının sorumluları ve üyeleri Üniversite öğretim üyeleri arasından
Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Çalışma gruplarında faaliyetler, çalışma grubu sorumlularının yönetiminde yü-
rütülür. İhtiyaçlar çalışma grubu sorumlularınca zamanında belirlenir ve Müdüre bildiri-
lir.

(4) Çalışma gruplarında görevlendirilenlerin görev süresi, Müdürün önerisi ve Yö-
netim Kurulu kararı ile belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 18 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafın-
dan karşılanır.
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Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 19 – (1) Merkezin çalışma amacına dayalı olarak yürütülecek tüm araş-

tırmalar, projeler ve hizmetler kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar
Merkez demirbaş envanterine kayıt edilir ve Merkez hizmetlerinde kullanılır.

(2) Merkez tarafından önerilen ve daha sonra imkânları kullanılarak yürütülen pro-
jeler kapsamında alınan her türlü sarf malzemesi ve demirbaşlar projeler tamamlandıktan
sonra demirbaş envanterine kayıt edilir ve Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi
MADDE 20 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mev-

zuat hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 22 – (1) 22/10/2017 tarihli ve 30218 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Akdeniz Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.

—— • ——
Akdeniz Üniversitesinden:

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/8/2016 tarihli ve 29791 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Akdeniz
Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 8 inci madde-
sinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından üç yıl
süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında
bulunmaması durumunda, müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Müdürün kesin-
tisiz altı aydan fazla görevinin başında bulunamaması halinde Müdürün görevi kendiliğinden
sona erer.

(2) Müdür, Merkezin faaliyetiyle ilgili alanlarda en az yüksek lisans mezunu olmak
üzere iki öğretim elemanını müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına
sunar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin başlığı “Eğitim-öğretim planlama-
cısı (Koordinatör)” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

4/8/2016 29791
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TEBLİĞLER

Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE 

İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/10)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yerli üretici Trakya Cam Sanayii A.Ş. tarafından
gerçekleştirilen ve Düzce Cam San. ve Tic. A.Ş. tarafından desteklenen başvuruya istinaden
İsrail Devleti menşeli 7005.29 gümrük tarife pozisyonu altında “Diğerleri” olarak yer alan
renksiz düzcam ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin olarak
nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belir-
lenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1)  Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin
Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli
ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında
Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,
b) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü, 
c) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,
ç) İsrail: İsrail Devleti’ni,
d) KEP: Kayıtlı elektronik posta adresini,
e) NGGS: Nihai gözden geçirme soruşturmasını,
f) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,
g) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,
ifade eder.
Soruşturma konusu ürün

MADDE 4 – (1) Önleme tabi ürün, 7005.29 GTP’i altında “Diğerleri” olarak yer alan
renksiz düzcamdır. 

(2) Bahse konu GTP’ler yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup bağlayıcı mahiyette değil-
dir.

(3) Önleme tabi ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonlarında ve/veya eşya tanım-
larında yapılacak değişiklikler, bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Başvurunun temsil niteliği

MADDE 5 – (1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, Yönetmeliğin 18 inci mad-
desi çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılan yerli üretici Trakya
Cam Sanayii A.Ş. tarafından yapılan başvurunun Yönetmeliğin 20 nci maddesi uyarınca yerli
üretim dalı adına yapıldığı anlaşılmıştır. Bu kapsamda, söz konusu firma bu Tebliğin ilgili bö-
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lümlerinde “yerli üretim dalı” olarak anılacaktır. Diğer taraftan, bahse konu başvuru Düzce
Cam San. ve Tic. A. Ş. tarafından da desteklenmiştir.

Mevcut önlem

MADDE 6 – (1) İsrail menşeli 7005.29 GTP’i altında sınıflandırılan başvuru konusu
ürüne yönelik, 27/6/2015 tarihli ve 29399 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız
Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/23) ile CIF bedelin %20’si ve
%37,57’si oranlarında dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur. 

Gerekçe

MADDE 7 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmünce, 28/8/2019
tarihli ve 30872 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine
İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/27) ile İsrail menşeli mevcut önlemin yürürlükten kalkacağı
ve ilgili ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş
bir başvuru ile NGGS açılması talebinde bulunabilecekleri duyurulmuştur.

(2) Mezkûr ilanı müteakip yerli üretim dalı tarafından iletilen başvurunun incelenmesi
neticesinde, uygulanan dampinge karşı önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve
zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğuna ilişkin olarak bir
NGGS açılmasını haklı kılacak bilgi, belge ve delillerin mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Karar ve işlemler

MADDE 8 – (1) Yapılan inceleme sonucunda, bir NGGS açılabilmesi için yeterli bilgi,
belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu
Kararı ile İsrail menşeli önlem konusu ürüne yönelik olarak Yönetmeliğin 35 inci maddesi çer-
çevesinde bir NGGS açılmasına karar verilmiştir.

İlgili taraflara soruşturma açılışının bildirilmesi

MADDE 9 – (1) Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, soruşturma konusu malın
ihracatçısı, yabancı üreticisi, ithalatçısı, üye çoğunluğu bunlardan oluşan meslek kuruluşları,
ihracatçı ülke hükümeti, benzer malın Türkiye’deki üreticisi, üye çoğunluğu benzer malın Tür-
kiye’deki üreticilerinden oluşan meslek kuruluşları ilgili taraflar olarak kabul edilir. Ancak,
11 inci maddede belirtilen süreler içinde soru formlarını cevaplamak veya görüşlerini sunmak
suretiyle kendilerini yetkili mercie bildirenler soruşturmada ilgili taraf olarak dikkate alınır.

(2) Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ülkelerde yerleşik bilinen üre-
tici/ihracatçılara, soruşturmaya konu ülkenin Ankara’daki Büyükelçiliği ile başvuruda belirtilen
ve Bakanlıkça tespit edilen soruşturmaya konu ürünün bilinen ithalatçılarına soruşturmanın
açılışına ilişkin bildirimde bulunulur.

(3) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliği, başvurunun gizli olmayan özeti ve soru form-
larına erişim hususunda bilgiye yer verilir.

(4) Bildirim gönderilemeyen veya kendilerine bildirim ulaşmayan diğer ilgili taraflar,
soruşturma ile ilgili bilgilere Bakanlığın “https://www.ticaret.gov.tr/ithalat” uzantılı internet
sitesinden sırasıyla “Ticaret Politikası Savunma Araçları”, “Damping ve Sübvansiyon”, “So-
ruşturmalar” sekmelerini takip ederek soruşturmaya dair ilgili başlıktan erişebilir.

Yetkili merci, ilgili tarafların görüş ve cevaplarını sunmaları

MADDE 10 – (1) Soruşturma, aşağıda iletişim bilgileri yer alan Genel Müdürlük tara-
fından yürütülür.
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T.C. Ticaret Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Dairesi

Adres: Söğütözü Mah. 2176. Sok. No:63 Çankaya/ANKARA

E-posta: damping@ticaret.gov.tr

Tel: +90 312 204 75 00

www.ticaret.gov.tr

(2) Soruşturmada “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlar”, soru formlarına

cevapları ile resmi görüşlerini kendilerine ait KEP adreslerinden Bakanlığın aşağıda yer alan

KEP adresine gönderir.

KEP Adresi: ekonomi@hs01.kep.tr

(3) Soruşturmada “yurt dışında yerleşik firma, kurum ve kuruluşlar”, soru formlarına

cevapları ile resmi görüşlerini, fiziki ve elektronik (CD/USB ile) ortamda Bakanlığın posta ad-

resine gönderir.

(4) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılır. Soru formuna yanıtlar

hariç olmak üzere, Türkçe dışında bir dilde sunulan hiçbir bilgi, belge, görüş ve talep dikkate

alınmaz.

(5) İlgili taraflarca soru formuna verilen cevaplar, soruşturmayla ilgili sunulan diğer

bilgi, belge, görüş ve destekleyici deliller aksi belirtilmedikçe yazılı olarak sunulur. Yazılı su-

numlarda ilgili tarafların isim ve unvanı, adres bilgileri, elektronik posta adresi, telefon, faks

numaraları belirtilir. “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak is-

teyenler” tarafından yazılı sunumlarda kendilerine ait KEP adresleri de belirtilir.

(6) İlgili taraflar, soru formunda istenilen bilgiler haricinde soruşturmayla ilgili olduğu

düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerini, destekleyici deliller ile birlikte Genel Müdürlüğe

yazılı olarak 11 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilir.

(7) Soruşturma süresince Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde

gizlilik kaydıyla verilen her türlü bilgi, belge ve görüşün gizli olmayan bir özeti sunulur. Gizli

olmayan özet, esas bilginin makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ayrıntıda olur. İlgili

taraflar, istisnai hallerde bu bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olduklarını belirtebilir. Bu gibi

istisnai durumlarda, bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olmasının nedenlerinin belirtilmesi

gerekir. 

Süreler

MADDE 11 – (1) 9 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderildiği

bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bil-

dirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür.

(2) 9 uncu maddenin dördüncü fıkrasında yer alan bildirimin gönderilemediği ilgili ta-

raflar soru formuna ilişkin cevaplarını ve soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin yayımı

tarihinden itibaren başlayacak 37 günlük süre içerisinde sunar.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden 9 uncu maddenin birinci

fıkrası dışında kalan diğer yerli ve yabancı taraflar görüşlerini bu Tebliğin yayımı tarihinden

itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde sunabilir.
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İşbirliğine gelinmemesi

MADDE 12 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükmü çerçevesinde, ilgili taraflardan

birinin verilen süreler dâhilinde ve istenilen biçimde gerekli bilgi ve belgeleri sağlamaması ya

da bu bilgi ve belgelere erişimi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması veya

yanlış ya da yanıltıcı bilgi vermesi hallerinde söz konusu taraf işbirliğine gelmemiş sayılır. Bu

gibi hallerde soruşturma kapsamındaki geçici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olumsuz

şekilde, mevcut verilere göre yapılır.

(2) İlgili tarafların işbirliğine gelmemesi veya kısmen işbirliğine gelmesi halinde bahse

konu taraf için soruşturmanın sonucu işbirliğine gelinmesine nazaran daha az avantajlı olabi-

lir.

Meri önlemin uygulanması

MADDE 13 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, meri

önlem soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

Soruşturmanın başlangıç tarihi

MADDE 14 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ASGARİ İŞÇİLİK TESPİT KOMİSYONUNCA 

BELİRLENEN ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARINI

GÖSTERİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal

Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına Ait Asgari

İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğin Ek-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

12/5/2010 27579

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 8/7/2012 28347

2- 1/3/2014 28928

3- 23/7/2015 29423

4- 26/5/2017 30077
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul 1. Çocuk Mahkemesinden: 
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 4352 

—— • —— 
İzmir 15. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 4377 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Konya İli Meram Belediye Başkanlığından: 
Küçükaymanas Mahallesi 40351 ada 5.601,91 m² miktarındaki 3 nolu taşınmaz mülkiyeti 

Meram Belediyesi’ne ait, imar planında [E: 1.80 Yençok: 10 Kat] Mesken Sahası’na isabet eden 
8.400.000,00 TL muhammen bedelli 252.000,00 TL geçici teminatlı taşınmaz, 2886 sayılı Yasa 
hükümleri ve şartnamesi dahilinde “Kapalı Teklif” usulüyle satışı yapılacaktır. 

(3065 sayılı Kanunun 17. maddesi 4 numaralı fıkrasının (p) bendi kapsamında KDV’den 
istisnadır.) 

Şartname ve ekleri Meram Belediye Hizmet Binası - Emlak ve istimlak Müdürlüğü - 
Gayrimenkul Yönetim Bürosu’ndan 1.000,00 TL (KDV Hariç) bedel karşılığında temin edilebilir. 

İhale 08/07/2020 Çarşamba günü saat 15.45’de Yenişehir Mahallesi Azerbaycan Caddesi 
No: 5 Meram/KONYA adresindeki Meram Belediyesi hizmet binası 1. kat encümen salonunda, 
Meram Belediye Encümeni’nce yapılacaktır. 

İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENİLEN BELGELER: 
İhaleye katılabilmek için kanuni ikametgâh sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliği haiz 

bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur. Zarf içerisinde verilecek bu evraklar;  
A - Gerçek Kişiler için:  
a - İç zarf, 
b - Şartname ve eklerinin tamamen okuyup kayıtsız şartsız kabul ettiğini ve ihaleye 

katılmak istediği belirten dilekçe, 
c - İkametgah Belgesi (Türkiye’de adres göstermek ), 
d - Şartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz, 
e - T.C. Vatandaşlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı sureti ( ihale anında aslı ile 

teyid edilecektir.), 
f - Teminat olarak belirlenen bedellerin belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz 

veya geçici teminatına karşılık 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen 
teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi, 

g - Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 
ilişkin noterden onaylı vekâletnamesi ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi, 

h - Ortaklık girişimi olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca 
imzalanmış ortaklık sözleşmesi, 

i - Taşınmazın görüldüğüne dair belge, 
B - Tüzel Kişiler için:  
a - İç zarf,  
b - Şartname ve eklerinin tamamen okuyup kayıtsız şartsız kabul ettiğini ve ihaleye 

katılmak istediği belirten dilekçe, 
c - Tebligat için adres beyanı, 
d - Teminat olarak belirlenen bedellerin belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz 

veya geçici teminatına karşılık 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen 
teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi, 

e - Şartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz, 
f - Vekâleten ihaleye katılma halinde, yetkili adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noterden onaylı vekâletnamesi ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi aslı, 
g - 2020 yılı içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi aslı, 
h - Noter tasdikli imza sirküsü aslı veya noter onaylı sureti, 
i - Ortaklık girişimi olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca 

imzalanmış ortaklık sözleşmesi, 
j - Taşınmazın görüldüğüne dair belge,  
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TEKLİFLERİN VERİLME YERİ VE ZAMANI: 
İhaleye katılacak isteklilerin tekliflerini en geç 08/07/2020 Çarşamba günü saat 12.30’a 

kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü Kararlar Bürosu’na 
teslim etmeleri gerekir. 

Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Meram 
Belediyesi’nin adresi ile hangi işe ait olduğu isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta 
ile gönderilecek tekliflerin de 08/07/2020 Çarşamba günü saat 12.30’a kadar Yazı İşleri 
Müdürlüğü Kararlar Bürosu‘na ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme 
konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. 

Meram Belediyesi’ne verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 
Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esastır. 
ÖDEME ŞEKLİ: 
İhale bedelinin % 50’si ile ihale bedeli üzerinden hesaplanan damga vergisi, sözleşme 

damga vergisi, kesin teminat ve ihaleden kaynaklanan diğer masraflar peşin ödenecektir. Kalan 
ihale bedeli 8 eşit taksitte ödenecektir. 

Taksitler sözleşmenin yapıldığı gün esas alınarak takip eden aylarda aynı gün içerisinde 
ödenecektir. 

DİĞER HUSUSLAR: 
İhaleyi yapıp yapmamakta tamamen Meram Belediye Encümeni yetkilidir. Şartnamede ve 

ilan metninde belirtilmeyen hususlarda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. 
İLAN OLUNUR. 4351/1-1 

—— • —— 
1.000 GR. RİZE TURİST ÇAY POŞETİ SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:  
1- Teşekkülümüz ihtiyacı olan 12.000.000 adet 1.000 Gr. Rize Turist çay poşeti, %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 120,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 14.07.2020 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- İstekliler ihale konusu malın en az yarısına vermek koşulu ile kısmi teklif verebilirler. 
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. 

 4314/1-1 
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BUZ ÖNLEYİCİ/BUZ ÇÖZÜCÜ SIVI ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden: 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü DHMİ İhale Yönetmeliği 

Kapsamında 250 Ton Buz Önleyici/Buz Çözücü Sıvı Alımı İşi Açık İhale Usulü İle İhale 
Edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale Dosya Numarası : 2020/09 
1 - Kuruluşun 
a) Adresi : Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı (Konya Yolu 

Üzeri) No: 32   06560 Yenimahalle/ANKARA 
b) Telefon ve faks numarası : +90 (312) 204 2000-204 2340-204 2341-204 2348- 
  204 2626-204 2878 
  Faks no: +90 (312) 212 8158 
c) İhale dokümanının görüleceği : DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan 

Satın adres Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Dış 
Satın Alma Şube Müdürlüğü Zemin Kat Z-136 no.lu 
oda 

2 - İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal Alımı, Buz Önleyici/Buz Çözücü Sıvı, 250 Ton 
b) Teslim yeri : DHMİ Genel Müdürlüğü, Satın Alma ve İkmal 

Dairesi Başkanlığı, Merkez İkmal Müdürlüğü 
Esenboğa/ANKARA depolarıdır. 

c) Teslim Süresi : Yüklenici, sipariş edilmiş malzemeyi sözleşmenin 
tebliğini müteakip en fazla 100 (Yüz) takvim günü 
içerisinde (teklifte belirtilen sürenin daha az olması 
halinde teklifteki bu süre dikkate alınacaktır) tek 
partide teslim etmiş olacaktır. 

3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan 
  Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı 
b) Tarihi ve saati : 05.08.2020 - 11:00 
4 - İhaleye katılmak için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
a) 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, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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b) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
c) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler Dairesi 
Başkanlığına/Kuruluşun Göstereceği Banka Hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

ç) İdari Şartnamenin 7.3 üncü maddesinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı İhaleleri 
Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin 
noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma 
uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

f) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
g) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 

yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi, 
ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ve 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 şartların korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

h) Yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 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 

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 
4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1 maddesinin (a) bendinde yer alan 

belgenin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini 
göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 
sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, 
bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

Yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler topluluğu ilişkisi 
içinde kullanılması halinde bu belgeyi kullanan ortağın 4.1. maddenin (h) bendindeki belgeyi de 
sunması zorunludur. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. İş Deneyim Belgesi: 
İsteklinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul 

işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde 
bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere 
ilişkin olarak deneyimini gösteren belge veya teknolojik ürün deneyim belgesi sunması 
zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %25’den az olmamak üzere, ihale konusu iş 
veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün 
deneyim belgesinin sunulması gerekir. 
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4.3.2. İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını 
belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi 
durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir: 

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 
İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 
4.3.3. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen 

belgeler. 
4.3.4. Buz çözücü sıvı üretim tesisinin ismi, adresi ve sıvının Federal Havacılık Kurumu 

(FAA) onaylı AMS 1435 B veya AMS 1435 C veya 1435 D Şartnamesi hükümlerine 
uygunluğunu belirten, bağımsız bir onay laboratuvarından alınmış olan ürün sertifikası, 

4.3.5. Buz çözücü sıvının donma noktasının -40 °C ( -40° F) veya daha düşük ve sıvının 
görünümünün renksiz olduğunu belirten laboratuvar sonuçları, 

4.3.6. Buz çözücü sıvı içindeki aktif madde miktarının en az %50 (w/w) seviyesinde 
olduğunu ve Buz çözücü sıvıya ait aktif madde, korozyon inhibitörü ve su miktarlarını belirtilen, 
ayrıca sıvı bünyesinde, üre etilen veya propilen glikol vb. alkol türevleri ihtiva etmeyeceğini 
gösteren laboratuvar sonuçları, 

4.3.7. Şayet sıvı herhangi bir lisans altında veya taşeron bir firma tarafından üretiliyorsa, 
sanki sıvı yeni onaya sunulan bir ürünmüş gibi tüm testleri yapılmış, tarafsız makamlar tarafından 
onaylanmış AMS 1435 B veya AMS 1435 C veya 1435 D Şartnamesine ait üretici firma adına 
alınmış sertifikasyon belgeleri, 

4.3.8. Bağımsız bir üçüncü kurum tarafından hazırlanmış olan, sıvı uygulama öncesi ve 
sonrası değerlerini kapsayan, asfalt ve beton yüzeylerdeki, zift yumuşaması da dahil olmak üzere, 
asfalt ve beton dayanımı test Raporları, 

4.3.9. Doğal çevre koruması kapsamında, sıvı için tam bir akut sıvı zehirlilik test raporu, 
(acute aquatic toxicity test report) ( Bu rapor bir organizasyon tarafından hazırlanmış ve EPA Test 
metotları numara: 40 kodlu Federal Yönergenin 797.1300 ve 797.1400 maddelerine göre tanzim 
edilmiş olacaktır.) 

4.3.10. Sıvı ile ilgili olarak, EPA metotlarına uygun olarak yapılan ve bağımsız bir kurum 
tarafından tanzim edilen, bakterilerin su içerisindeki organik moleküllerini okside etme miktarı 
olarak da bilinen biyokimyasal oksijen gereksinimi (BOD) ve teorik oksijen gereksinimi (TOD) 
değerlerini belirten Raporlar, 

4.3.11. Teknik Şartnamenin 3.10. maddesinde belirtilen şartları karşıladığına ilişkin 
detaylı bilgi veya resim, katalog vb. dokümanlar, 

4.3.12. Ürünün raf ömrünün en az 2 (iki) yıl olduğunu gösteren belge, 
4.3.13. Sıvı malzemenin AMS 1435 B veya AMS 1435 C veya 1435 D’ ye uygun 

olduğuna dair test raporu verilecektir. 
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4.3.14. Teknik şartnameye cevaplar. 

Yukarıda istenen teknik kriterlerden biri veya birkaçı tek raporda/laboratuvar sonucunda/ 

ürün sertifikasında verilebilir. Bu durumda sunulan belgede hangi belgenin hangi kriterleri ihtiva 

ettiğini istekli belirtmek zorundadır. 

4.5. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

Bu ihalede benzer iş olarak, Anti-Icing Sıvı Malzeme üretimi ve/veya satışı kabul 

edilecektir. 

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

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 

(yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı Kuruluşun adresinde görülebilir ve 100,-TL(Yüz Türk Lirası) (KDV 

Dahil) karşılığı istekliler tarafından yetkili kişilerce imzalanmış istekli adres, vergi numarası vb. 

bilgilerinin mevcut olduğu antetli kağıda yazılmış bir dilekçe ile İstekli yabancı ise; temsilci tayin 

ettiği firma yada kişiye ait “istekli mümessili/temsilcisi” olduğuna dair belge ve bir dilekçe ile 

birlikte Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü Zemin Kat Z-

136 no.lu odadan satın alınabilir. 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre 

kurulmuş tüzel kişilere doküman satışında EKAP’a kayıtlı olma şartı aranacaktır.(Bu şart yabancı 

isteklilerde aranmaz.) 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde 

bulunan Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü Zemin Kat Z-

136 no.lu odaya elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim 

günüdür.  

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Kuruluşumuz bu ihalede 4734 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, satın alma mevzuunu teşkil eden işi, ihale edip etmemekte, 

kısmen ihale etmekte tamamen serbesttir. 

 4391/1-1 
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HAVA MOTORU YEDEKLERİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 
İşin Adı  :Hava motoru yedekleri temini 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında 
hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği hükümleri çerçevesinde açık ihale usulü ile ihale 
edilecektir.  
İhale kayıt numarası  :2020/304495 
Dosya no  :2024059 
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  :Hava motoru yedekleri temini: 7 kalem 
b) Teslim yeri  :Bülent Ecevit Caddesi’ndeki TTK Genel Müdürlüğü 

Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve 
Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm ambarı. 
ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi  :İşe başlanmasını müteakip 45 takvim günüdür. 
3)İHALENİN : 
a) Yapılacağı yer  :Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma  

Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:125 - 
ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  :09.07.2020 Perşembe 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,  
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d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
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. 
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 09.07.2020 Perşembe 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. 4269/1-1 
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ÇİFT KİRİŞLİ VİNÇ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 
İşin Adı  :Çift kirişli vinç alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan 
Kurumumuz yönetmeliği hükümleri çerçevesinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  
İhale kayıt numarası  :2020 / 307647 
Dosya no  :2021456 
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  :Çift kirişli vinç alımı (1 adet) 
b) Teslim yeri  :TTK Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi iş yeri 

sahası. Amasra / BARTIN 
c) Teslim tarihi  :İşe başlanmasını müteakip 90 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  :08.07.2020 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, 
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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. TSE belgeleri 
4.2.2. Şartname ve soru formu cevapları 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif , yerli malı teklif eden yerli firmaya %15 oranında 

fiyat avantajı uygulamak koşuluyla, 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 08.07.2020 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. 4312/1-1 
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BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI TÜM ÜRETİM POMPALARININ BAKIM-
ONARIM İŞİ HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünden: 
TDLHZM-880 / TPAO Batman Bölge Müdürlüğüne Bağlı Tüm Üretim Pompaları 

Bakım-Onarım Hizmet Alımı İhalesi Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 
İhale Kayıt No : 2020/315774 
1 - İdarenin 
a) Adı  : TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Adresi : Söğütözü Mahallesi 2180. Cad. No: 10   06530 

Çankaya/ANKARA 
b) Telefon ve Faks numarası : 0312 207 27 06 FAX: 0312 286 90 73 
c) Elektronik posta adresi (varsa): ihale@tpao.gov.tr 
2 - İhale konusu malın; 
a) Dosya Numarası : TDLHZM-880 
b) Niteliği, türü ve miktarı : 24 (Yirmidört) AY süre ile 48 Eleman, 11 adet 

Sürücüsüz Pikap ile Üretim Müdürlüğüne Bağlı 
Tüm Üretim Pompaları Bakım-Onarım Hizmet 
Alımı İşidir. 

c) Yapılacağı Yer : TPAO Batman Bölge Müdürlüğü Üretim 
Müdürlüğüne bağlı tüm mevcut ve yeni açılacak 
olan ham petrol, doğalgaz, karbondioksit gazı ve 
su üretim Sahaları ve İstasyonları. 

d) İşin süresi : Sözleşme tarihinden itibaren 24 (Yirmidört) 
Ay’dır. 

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 
  Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 10 / 06530 

Çankaya/ANKARA Yeni İhale Salonu 
b) Tarihi ve saati : 01/07/2020 - Saat 11:00 
4 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri: 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: Belge fotokopi ise, noterden aslına uygunluğu onaylı olacak veya İdarece “Aslı 
görülmüştür” kaydı bulunacaktır. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile e- 
posta adresi; 

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

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili 
meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 
olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 
f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
g) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler 
4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler. 
4.3.1. İş Deneyim Belgesi: İstekli, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya 

benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeleri (İş Bitirme) ibraz edecektir. 
İstekli, teklif ettiği bedelin en az % 30’u oranında, ihale konusu hizmet veya benzer 

hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesini ibraz edecektir. 
İş ortaklıklarında pilot ortağın, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer 

ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. 
Ancak diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, asgari iş deneyim tutarının 
%30’undan az olamaz. 

4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: 
“Petrol ve Gaz sektöründe teknik personel çalıştırmaya dayalı hizmet işleri” yapmış 

olmak İş Bitirme Belgesi olarak kabul edilecektir. 
5 - İhale dokümanı; 
TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. Genel Müdürlüğü, Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığı, 

6. Kat 617 nolu Odada görülebilir ve Şartname bedeli 400,00-TL karşılığı, Vakıflar Bankası 
T.P.A.O. Bürosu TL. için Hesap No: 00158007290224965 (IBAN NO: 
TR970001500158007290224965) banka hesabına yatırılarak; dosya numarası ve şartname bedeli 
olduğu belirtilip aynı adresten elden yada e-mail yoluyla temin edilir. İhaleye teklif verecek 
olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (Banka dekontunun orjinali İdareye teslim 
edilecektir.) 

6 - Teklifler, 01/07/2020 tarih Saat 11:00’e kadar T.P.A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / 
İHALE SALONUNA verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale 
saatine kadar Ortaklığımıza ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

7 - İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden TL. olarak vereceklerdir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekli ile fiyat teklif tablosunda yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş 
kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların 
toplamı üzerinden sözleşme imzalanacaktır. 

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim 
günü olmalıdır. 

9 - Teklif bedelinin %3 oranında Geçici teminat verilecektir. 
10 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. 
11 - Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 (g) kapsamında olup, (ceza ve 

yasaklama hükümleri hariç) TPAO Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği’ne göre 
yapılmaktadır. 4420/1-1 
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KAT KARŞILIĞI BİNA İNŞAATI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Erzincan Belediye Başkanlığından: 
1-İHALE KONUSU: Mülkiyeti Erzincan Belediye Başkanlığına ait olan, Erzincan İli, 

Merkez İlçesi, Fatih mahallesi, 2256 ada 2 parsel nolu taşınmazda kat karşılığı inşaat yapım işi 
(konut inşa edilmesi işi) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif 
usulü ile Belediyeye bırakılacak bağımsız bölümlere ilave olarak belirlenen muhammen bedelin 
artırımı suretiyle ihale edilecektir. 

2-İHALENİN, HANGİ TARİH, SAATTE VE NEREDE YAPILACAĞI: İhale, 
07/07/2020 günü, saat 14:30’de Bahçelievler Mahallesi Halitpaşa Caddesi No: 60 adresindeki 
Belediye Sarayı’nda yapılacaktır.  

3-İHALE DOSYASININ ALINACAĞI YER: İhale dosyası, Bahçelievler Mahallesi 
Halitpaşa Caddesi No: 60 adresindeki Belediye hizmet binasındaki, Fen İşleri Müdürlüğü’nden 
500,00TL (beşyüz Türk Lirası) bedel ödenerek alınabilecektir. (İhale dosyası istekli veya 
isteklinin vekillerine verilir.)  

4-İŞİN SÜRESİ, NİTELİĞİ, NEVİ ve MİKTARI: İşin süresi yer tesliminden itibaren 365 
takvim günü (havanın fen noktasında çalışılmayan dönemi hariç - 15 Kasım – 20 Mart ) gündür. 
Erzincan İli, Merkez İlçesi, Fatih mahallesi, 2256 ada 2 parsel numaralı taşınmaz üzerine kat 
karşılığı konut, inşa edilecektir. Paylaşım,  İmar durumu, arsa yüzölçümü ve emsal değerlere göre 
toplamda Zemin + 3 kat olmak üzere 8 blok 60 daire 4 iş yeri olacak şekilde Vaziyet Planı 
oluşturulmuştur. Vaziyet Palanında Belirtilen H,G ve F Bloklarda bulunan 22 adet Daire, 2 Adet 
İşyeri’nin idareye bırakmak suretiyle yapılacaktır. İhale bunun üzerine verilecek nakit Türk 
Lirasını en çok teklif eden istekli üzerinde bırakılacaktır. Belediyeye bırakılacak bağımsız 
bölümler üzerine teklif edilecek nakitin muhammen bedeli 14.800,00 TL (ondörtbinsekizyüz Türk 
Lirası)’dır. İhale sonucu ortaya çıkan ihale bedeli ita amiri onayından sonra 2886 sayılı kanunda 
belirtilen süreler içinde peşin ödenecektir. Yüklenici kendi payına düşen konutlarda daire 
büyüklüklerinde (idare ile yapılacak istişare sonucunda) değişiklik yapabilecektir. İdarenin uygun 
görüşü ile proje tatbiki sırasında ve sözleşme süresince meydana gelebilecek uygulama imar planı 
değişikliklerden kaynaklı emsal değişikliklerinin tatbiki sırasında belirtilen vaziyet planı, idarenin 
onayı ile yapılacak istişare sonucunda değiştirilebilecektir. Uygulama projeleri idare tarafından 
verilecektir. Belediyeye bırakılacak bağımsız bölüm sayısı ve net alanları bu değişikliklerle 
azaltılamaz. Emsal artışı olduğu takdirde alınan bağımsız bölüm oranı ile ihale bedeline göre 
Belediye pay alacaktır. İhale sonucu oluşacak her türlü vergi, resim ve harç giderleri yükleniciye 
ait olacaktır. Yüklenici İdareye ait bağımsız bölümlerde ve çevre düzenlemelerinde teknik 
şartnameye uygun 1. Sınıf malzeme kullanacak olup, kendi payına düşen konutlarda istediği cins, 
miktar ve kalitedeki malzemeyi kullanmakta serbesttir. (vitrifiye, tesisat, elektrik, yer döşemesi 
vb. gibi)  

5-TAHMİNİ BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT ve KESİN TEMİNAT BEDELLERİ: Toplam 
inşaat alanına göre, Takribi bedel, 5.746.360,00TL (Beşmilyonyediyüzkırkaltıbinüçyüzaltmış 
Türk Lirası)’dır.  Geçici teminat bedeli yaklaşık maliyet bedel toplamının %3’ü olan 172.390,80 TL 
(yüzyetmişikibinüçyüzdoksan Türk Lirası, Seksen Kuruş)’dur. Yüklenici Takribi bedel olan 
5.746.360,00 TL (Beşmilyonyediyüzkırkaltıbinüçyüzaltmış Türk Lirası)'nın ihale sonucu oluşan 
teklif bedeli toplamı üzerinden, %6'sı oranına tekabül eden Kesin Teminatı Sözleşmenin 
imzalanmasını müteakip İdareye verecektir.  

6- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI: İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya 
kişilerin aşağıdaki belgeleri vermesi ve geçici teminatı yatırması gerekir.  

a.Kanuni ikametgâh belgesi 
b.Türkiye Cumhuriyet’inde Yasal Tebligat ve Yazışma Adresi 
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c.Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge 
d.Tüzel kişi olması halinde; 
d1- Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı 

bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası’ndan veya benzeri bir yasal kurumdan ihalenin yapıldığı 
yıl içinde düzenlenmiş tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Ticaret Sicil Gazetesi 
Onaylı sureti) 

d2- Gerçek kişi olması halinde; Ticaret ve Sanayi Odası ve/veya Esnaf ve Sanatkârlar 
Odası siciline kayıtlı olduğuna dair belge 

d3-Ortak Teşebbüs Kuruluşu olması halinde; ortak teşebbüsü oluşturan gerçek veya tüzel 
kişilerin her birinin ayrı olarak yukarıdaki esaslara (d1-d2) göre temin edecekleri belge. 

e.İsteklilerin noter tasdikli imza sirküleri 
f.İstekliler adına vekâlet edilmesi halinde adına teklifte bulunacakları isteklilerin noter 

tasdikli vekâletnameleri ve vekilin noter tasdikli imza sirküleri 
g.Bu şartnamenin 5. maddesinde yazılı geçici teminat vermesi 
h.2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde sayılan kişiler ve yasaklı 

addedilenlerden olunmadığına dair taahhütname. 
i.Şartnameler Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ihale biriminde bedelsiz olarak 

görülebileceği gibi 500,00TL (Beşyüz Türk Lirası) bedel karşılığında temin edilebilir. İsteklilerin 
İhaleye katılımda şartnamenin satın alındığına dair makbuzu ibraz etmeleri zorunludur 

j.Bu şartnamede yazılı esaslara göre hazırlanacak tekliflerin verilmesi 
7-UYGULANACAK İHALE USULÜ: İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a 

maddesine göre kapalı teklif usulü Belediyeye bırakılacak bağımsız bölümlere ilave olarak 
belirlenen muhammen bedelin artırımı suretiyle yapılacaktır.  

8-TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI: Teklifler yazılı olarak ilanda belirtilen usul ile 
yapılır. 

9-TEKLİFLERİN VERİLMESİ: Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı 
alındılar karşılığında Fen İşleri Müdürlüğü’ne verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. 
Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine İdarenin adresi 
ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek 
tekliflerin ilânda belirtilen saate kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle 
işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. İdareye verilen 
teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarında, Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) 
İdaresi’nin saat ayarı esastır.  

10- ARTIRIM TEKLİFLERİ: Teklifler, ihale dosyasındaki teklif mektubu örneği ile 
sunulacak olup, eksik ve hatalı olan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu aşamada en 
yüksek teklif veren 3 (üç) isteklinin mektupları değerlendirmeye alınacak ve diğer teklifler 
değerlendirme dışı bırakılacaktır. İhale komisyonunca oturumda hazır bulunan isteklilerden teklif 
alınması aşamasında bedel artırımı ihale komisyonunun belirleyeceği en asgari artırım dilimleri 
üzerinden yapılacaktır. İhale, muhammen bedeli en fazla artırımı yapan istekli üzerinde 
bırakılacaktır.  

11-MUHAMMEN BEDELİN ÖDENMESİ: İhale üzerinde kalan Yüklenici, ihale sonucu 
ortaya çıkan muhammen bedelin tamamını 30 gün içerisinde Erzincan Belediyesi Mali Hizmetler 
Müdürlüğüne ödeyecektir.  

12-İDARENİN YETKİSİ: İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Belediye 
Encümeni, 2886 S.D.İ.K.nun 29. maddesi gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun 
teklifi tespit etmekte serbesttir.) 

 4359/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 16.06.2020 Karar No: 7455 

ŞİRKETİN: 

• TİCARİ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü 

• MERKEZİ VE 

  TEBLİGAT ADRESİ : Söğütözü Mah. 2180 Cad. No: 10 

  06530 Çankaya/ANKARA 

• MÜRACAAT TARİHİ : 23.03.2020 

RUHSATIN: 

• KONUSU : Süre uzatımı 

• PAFTA NUMARASI : AR/TPO/K/L45-d 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 42.201 hektar 

• BÖLGESİ : Kara 

• KAPSADIĞI İLİ : Diyarbakır 

• VERİLİŞ TARİHİ : 26.05.2015 

TALEP: 

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü sahip bulunduğu, yukarıda bölgesi, ili, 

yüzölçümü ve pafta numarası yazılı petrol arama ruhsatının süresinin 26.05.2020 tarihinden 

itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6 ncı maddesinin altıncı fıkrası gereğince iki yıl 

süreyle uzatılması için müracaatta bulunmuştur. 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün süre uzatılmasına ait evrakları incelenerek 

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği hükümlerine şekli 

ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edildikten sonra, bölgenin hidrokarbon potansiyelinin 

belirlenerek, ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla, AR/TPO/K/L45-d pafta numaralı petrol 

arama ruhsatının süresinin, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6 ncı maddesinin altıncı fıkrası 

gereğince, 26.05.2020 tarihinden 26.05.2022 tarihine kadar iki yıl süreyle uzatılmasına karar 

verilmiştir. 4350/1-1 
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Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

19 Haziran 2020 tarih ve 31160 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Araştırma 

Görevlisi alım ilan şartları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü lisans mezunu veya Uluslararası Ticaret ve Lojistik 

Anabilim dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapmış ya da yapıyor olmak. 

 4422/1-1 

—— • —— 

Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

20 Haziran 2020 tarihli 31161 sayılı Resmî Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan 

Üniversitemiz birimlerine alınacak Öğretim Elemanı Alım İlanında ÖE2020-02-05 numaralı 

Araştırma Görevlisi ilanı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

S. 

NO 
İLAN NO BİRİM BÖLÜM ABD UNVAN ADET DERECE ALES 

YABANCI 

DİL 
İLAN ŞARTI 

1 
ÖE2020- 

02-05 

İLAHİYAT 

FAKÜLTESİ 

FELSEFE 

VE DİN 

BİLİMLERİ 

DİN 

BİLİMLERİ 

ARAŞTIRMA 

GÖREVLİSİ 
1 5 70 50 

İlahiyat Fakültesi veya 

İslami İlimler Fakültesi 

Lisans mezunu olmak 

ve Dinler Tarihi 

Alanında Tezli Yüksek 

Lisans Yapıyor olmak. 

 

İlan olunur. 4419/1-1 
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Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B 
maddesi uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere; 

Aşağıda sözleşmeli pozisyonu, adedi, KPSS türü ve puanı, teşkilatı /görev yeri ve 
öğrenim durumu belirtilen, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında, 
Bakanlar Kurulunun 06 Haziran 1978 tarihli ve 7/15754 sayılı "Sözleşmeli Personel 
Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" konulu kararı çerçevesinde 13 (onüç) adet sözleşmeli personel 
alımı yapılacaktır. Genel Müdürlüğümüzde istihdam edilmek üzere 2 (iki) tekniker, 6 (altı) 
teknisyen, 4 (dört) gemi adamı ve 1 (bir) destek personeli (şoför) alınacaktır. 

 
Sıra 
No 

Sözleşmeli 
Pozisyonlar 

Adedi 
KPSS Türü ve 

Puan 
Teşkilatı/Görev Yeri Öğrenim Durumu 

1 Gemiadamı 2 
KPSS 

Aranmamaktadır 

Bağlı Birim (Taşra)/Marmara 
adası Sahil Sağlık Denetleme 

Merkezi (Balıkesir) 

En az herhangi bir 
ortaöğretim mezunu 

2 Gemiadamı 2 
KPSS 

Aranmamaktadır 

Bağlı Birim 
(Taşra)/Çanakkale Boğazı 
Sağlık Denetleme Merkezi 

(Çanakkale) 

En az herhangi bir 
ortaöğretim mezunu 

3 Tekniker 1 
2018 KPSS B 

P93 / 50 

Bağlı Birim 
(Taşra)/Çanakkale Boğazı 
Sağlık Denetleme Merkezi 

(Çanakkale) 

Gemi makineleri, Gemi 
Makineleri İşletme veya 

Mekatronik ön lisans 
programından mezun olmak 

4 Tekniker 1 
2018 KPSS B 

P93 / 50 

Bağlı Birim (Taşra)/İstanbul 
Boğazı Sağlık Denetleme 

Merkezi (İstanbul) 

Gemi makineleri, Gemi 
Makineleri İşletme veya 

Mekatronik ön lisans 
programından mezun olmak 

5 Teknisyen 2 
2018 KPSS B 

P94 / 50 

Bağlı Birim 
(Taşra)/Çanakkale Boğazı 
Sağlık Denetleme Merkezi 

(Çanakkale) 

Meslek Lisesi Gemi 
Makineleri Bölümü Mezunu 

olmak 

6 Teknisyen 4 
2018 KPSS B 

P94 / 50 

Bağlı Birim (Taşra)/Marmara 
adası Sahil Sağlık Denetleme 

Merkezi (Balıkesir) 

Meslek Lisesi Gemi 
Makineleri Bölümü mezunu 

olmak 

7 
Destek 

Personeli 
(Şoför) 

1 
2018 KPSS B 

P94 / 50 

Bağlı Birim (Taşra)/Karaköy 
Sahil Sağlık Denetleme 

Merkez (İstanbul) 

En az herhangi bir 
ortaöğretim mezunu 

 
I)BAŞVURU ŞARTLARI 
A) GENEL ŞARTLAR 
a) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak, 
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
c) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa 

bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa 
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uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine 
karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, 
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 
veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak, 

ç) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak, 
d) 657 sayılı Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevine devamlı 

yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engelli bulunmamak. 
e) Sınav tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak, 
f) Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet 

sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin 
feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen 
istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak, 

g) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak, 
h) Sınav sonucunda başarılı bulunan adaylarla, 24 saat esaslı çalışmaya engel olmadığını 

ve sağlık durumunu gösterir tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu ibraz 
etmeleri kaydıyla sözleşme yapılabilecektir. 

B) ÖZEL ŞARTLAR 
1-TEKNİKER (2 Adet)  
1. Gemi Makineleri, Gemi Makineleri İşletme veya Mekatronik ön lisans programından 

mezun olmak, 
2. Gemiadamı ehliyetine sahip olmak, 
3. ÖSYM tarafından 2018 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) 

önlisans mezunları için KPSS P93 puan türünden, 50 (elli) ve üzerinde puan almış olmak. 
2-TEKNİSYEN (6 Adet): 
1. Meslek liselerinin gemi makineleri bölümünden mezun olmak, 
2. Gemiadamı ehliyetine sahip olmak, 
3. ÖSYM tarafından 2018 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) 

meslek lisesi mezunları için KPSS P94 puan türünden, 50 (elli) ve üzerinde puan almış olmak. 
3-GEMİ ADAMI (4 Adet): 
1. En az herhangi bir ortaöğretim mezunu, 
2. Gemiadamı ehliyetine sahip olmak, 
3. Mesleğiyle ilgili en az 2 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek, 
4-DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) (1 Adet):  
1. En az herhangi bir ortaöğretim mezunu, 
2. En az 5 yıllık B sınıfı ehliyete sahip olmak, 
3. Cinsiyeti erkek olmak, 
4. ÖSYM tarafından 2018 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) 

meslek lisesi mezunları için KPSS P94 puan türünden, 50 (elli) ve üzerinde puan almış olmak. 
II- BAŞVURU VE BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER 
Adayların bu ilanın resmi gazetede yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde 

başvurmaları kaydıyla başvuruları geçerli kabul edilecektir. Başvuru sırasında aşağıda listelenen 
belgelerin teslimi zorunludur. 
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1- Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire 
Başkanlığı’ndan veya www.hssgm.gov.tr Internet adresinden temin edecekleri başvuru formunu 
doldurarak İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına şahsen müracaat veya son başvuru tarihinde 
Genel Müdürlüğümüzde ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir, 

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi, 
3- 2018 KPSS sonuç belgesi (E-devlet üzerinden alınacak barkotlu veya ıslak imzalı 

hizmet dökümü), (Gemiadamı hariç) 
4- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya E-devlet 

üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, 
5- Gemiadamı, Tekniker ve Teknisyen için Gemiadamı ehliyetinin örneği, 
6- Gemiadamı pozisyonu için çalıştığı süreleri gösterir, (E-devlet üzerinden alınacak 

barkotlu veya ıslak imzalı hizmet dökümü) 
7- Destek Personeli için B sınıfı ehliyeti örneği 
8- İyi hal kağıdı (30 gün içerisinde alınmış olmalıdır) 
9- Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi başvuru forma 

yapıştırılacaktır.) 
Yukarıda belirtilen belgeleri eksik ibraz eden veya hiç ibraz etmeyenler bu belgeleri son 

müracaat tarihine kadar kurumumuza ibraz ettikleri takdirde talepleri kabul edilecek, son 
müracaat tarihinden sonra ibraz etmeleri halinde ise talepleri kabul edilmeyecektir. Postadaki 
gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

III- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI 
A-TEKNİKER VE TEKNİSYEN İÇİN 
Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan KPSS 

puanına göre en yüksek puandan başlayarak alım yapılacak kadro sayısının 5 katı kadar aday 
sözlü sınava çağırılacaktır. 

Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu 
adayların tamamı sınava kabul edilecektir. 

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınav yerinin açık adresi 
www.hssgm.gov.tr ilan edilecektir. Bu ilan tebligat niteliğinde olup, ayrıca yazılı bildirim veya 
tebligat yapılmayacaktır. 

B-GEMİADAMI İÇİN 
Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylar için uygulama 

sınava yapılacaktır. Uygulama sınavından en yüksek puan alandan başlayarak kadro sayısı kadar 
adaya yerleştirme işlemi yapılacaktır. 

Uygulama sınavına girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınav yerinin açık adresi 
www.hssgm.gov.tr ilan edilecektir. Bu ilan tebligat niteliğinde olup, ayrıca yazılı bildirim veya 
tebligat yapılmayacaktır. 

C-DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) İÇİN 
Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan KPSS 

puanına göre en yüksek puandan başlayarak en fazla 10 aday sözlü sınava çağırılacaktır. 
Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu 

adayların tamamı sınava kabul edilecektir. 
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Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınav yerinin açık adresi 
www.hssgm.gov.tr ilan edilecektir. Bu ilan tebligat niteliğinde olup, ayrıca yazılı bildirim veya 
tebligat yapılmayacaktır. 

IV-SINAVIN YERİ VE ZAMANI: 
Sözlü ve uygulama sınavı İstanbul ilinde yapılacaktır. Hangi adres, gün ve saatte 

yapılacağı www.hssgm.gov.tr adresinden ilan edilecek olup, ayrıca bir bildirimde 
bulunulmayacaktır. 

V-SINAVI DEĞERLENDİRME VE SONUCU İLAN ETME:  
1-Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almış 

olmak şarttır. 
2-Tekniker, teknisyen ve destek personeli için; KPSS puanı + sözlü sınav puanı 

toplamının aritmetik ortalaması alınarak en yüksek puan başlayarak kadro sayısı kadar aday 
sınavı kazanmış kabul edilecektir. 

3-Gemiadamı için uygulama sınavından başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 
70 (yetmiş) puan almış olmak şarttır. En yüksek puandan başlayarak kadro sayısı kadar aday 
sınavı kazanmış kabul edilecektir. 

4-Sınavı kazanan adayların gerekli şartları taşımadığının anlaşılması, atanmaktan 
vazgeçmesi veya atandığı halde göreve başlamaması halinde atama yapılmak üzere yedek adaylar 
belirlenecektir. Atanmaya hak kazanan adayın sonucun ilan edilmesinden itibaren 15 (onbeş) gün 
içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Genel Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Dairesi 
Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri 
tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybedecekler ve yedeklerden alım yapılacaktır. 
Yedeklerinde başvuru süresi 15 gündür. Bu ilan da tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat 
yapılmayacaktır. 

VI- DİĞER HUSUSLAR 
Yerleştirme işlemi; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 06.06.1978 

tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Esasları çerçevesinde, sözlü ve uygulama sınavı, 
genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan nitelikleri taşıyan ve verilen süre içerisinde istenilen 
belgelerle eksiksiz olarak müracaat eden adaylar arasından, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık 
Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Pozisyonlar için belirtilen şartlara ve niteliklere sahip 
olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda 
bulunanlar, belgelerinde tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan 
dolayı bir hak iddia edemeyecektir. Sözleşme düzenlendikten sonra aranan şartları taşımadığı 
anlaşılanların sözleşmesi feshedilecektir. İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu 
bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. 

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar hükümleri çerçevesinde istihdam 
edilenlerin yer değişiklikleri özel şartlara bağlandığından ilgililerin ileride mağduriyet 
yaşamamaları açısından eş, öğrenim, sağlık vb. gibi hususları dikkate alarak başvuruda 
bulunmaları önem arz etmektedir. 

İlan olunur. 
VII. BAŞVURU ADRESLERİ VE İRTİBAT TELEFONLARI:  
1-Başvuruların Yapılacağı Adres: Kemankeş Caddesi Karamustafa Paşa Sokak No: 21 

Karaköy / İSTANBUL 
2-Telefon Numarası: +90 212 293 36 74 (8 Hat) Dahili (320-333-371-367) 
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Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemize aşağıda unvanı, derecesi ve nitelikleri belirtilen kadrolara; 2547 Sayılı 
Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili 
maddeleri uyarınca, Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atama ve 
Yükseltme Kriterleri’nde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır. 

Başvuru Şartları: 
•Doçent kadroları daimi statüdedir. Doçent kadrosuna müracaat edecek adayların 

https://erzurum.edu.tr/menu/formlar26 adresinden ulaşılabilecekleri başvuru formunu 
doldurmaları, ayrıca başvurmak istedikleri birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; 
özgeçmişlerini, doçentlik belgesinin onaylı örneğini, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanının 
fotokopisini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini ve yönetimlerinde biten 
ve devam eden yüksek lisans ve doktora çalışmalarının listelerini ve Öğretim Üyeliğine Atama ve 
Yükseltme Kriterlerine göre word formatında hazırlanmış puanlama cetvelini ekleyip elektronik 
başvuru dosyasını oluşturacaklardır. Bu dosyadan 1 (bir) adet basılı olarak, 

3 (üç) adet elektronik ortamda (CD/Flash Bellek) hazırlayarak şahsen Rektörlük Personel 
Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. 
•Doktor Öğretim Üyesi kadroları için müracaat edecek adayların https://erzurum.edu.tr/ 

menu/formlar26 adresinden ulaşılabilecekleri başvuru formunu doldurmaları, başvurmak istedikleri 
birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, doktora belgesinin onaylı örneğini, 2 
adet fotoğrafını, nüfus cüzdanının fotokopisini, yabancı dil belgesini, bilimsel yayınlarını, kongre 
ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflarını ve Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme 
Kriterlerine göre word formatında hazırlanmış puanlama cetvelini ekleyip elektronik başvuru 
dosyasını oluşturacaklardır. Bu dosyadan 1 (bir) adet basılı olarak, 3 (üç) adet elektronik ortamda 
(CD/Flash Bellek) hazırlayarak şahsen ilgili Dekanlığa başvurmaları gerekmektedir. 

•Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) 
gündür. 

Başvurular şahsen yapılacaktır. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 
Genel Açıklamalar: 
1) Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48’inci maddesindeki genel şartları ve 

ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir. 
2) Adayların mecburi hizmet yükümlülüğünün bulunmadığına dair belgeyi müracaat 

sırasında ilgili birime vermeleri gerekmektedir. 
3) Profesör ve doçent unvanına sahip öğretim üyeleri Dr. Öğr. Üyesi kadrolarına 

başvuramazlar. 
4) Bir aday birden fazla kadroya başvuramaz. Aksi takdirde tüm başvuruları geçersiz 

sayılır. 
5) Yabancı ülkelerde alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 

onaylandığına dair belgelerin müracaat dosyasına eklenmesi gerekmektedir. 
6) Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate 

alınmayacaktır. 
7) Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde 

atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir. 
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8) Müracaat eden adayların Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve 
Yükseltme Kriterlerinde (https://erzurum.edu.tr/birim/personel/ adresinden ulaşılabilir) belirtilen 
esaslara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak “Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu” 
tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen 
adayların müracaatları kabul edilecektir. 

Not: Son başvuru tarihi tatil gününe denk geliyor ise bir sonraki iş günü son gün olarak 
değerlendirilecektir. 

İLAN EDİLEN KADROLARA AİT BİLGİLER 
 

FAKÜLTE ADI 
BÖLÜM 

ADI 
Anabilim Dalı 

Adı 
Kadro 
Adedi 

Kadro 
Derecesi 

Kadro 
Unvanı 

Başvuru Koşulu 

MÜHENDİSLİK VE 
MİMARLIK 

FAKÜLTESİ 

Bilgisayar 
Mühendisliği 

Bilgisayar 
Mühendisliği 

1 3 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

Doktora derecesini Bilgisayar 
Mühendisliği alanında almış olmak. 
Örüntü madenciliği için yeni teknikler 
geliştirilmesi konusunda çalışmalar 
yapmış olmak. 

Makine 
Mühendisliği 

Enerji 1 3 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

Doktora derecesini Makine Mühendisliği 
alanında almış olmak. Mikro kanallarda 
kaynamalı akış ısı transferi üzerine 
çalışmalar yapmış olmak. 

Makine 
Mühendisliği 

Makine Teorisi, 
Sistem Dinamiği 

ve Kontrol 
1 1 Doçent 

Doçentlik unvanını Makine Mühendisliği 
alanında almış olmak. Makine Teorisi, 
Sistem Dinamiği ve Kontrol alanında 
çalışmalar yapmış olmak. 

Elektrik- 
Elektronik 

Mühendisliği 

Elektrik 
Tesisleri 

1 3 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 
mezunu olmak. Elektrik Tesisleri alanında 
doktora yapmış olmak. Modüler çok 
seviyeli konvertör/invertör konularında 
çalışmalar yapmış olmak. 

İnşaat 
Mühendisliği 

Hidrolik 1 3 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu 
olmak. Doktora derecesini Hidrolik 
alanında almış olmak. Kar modellemesi 
ve kar yer ölçümleri konularında çalışma 
yapmış olmak. 

İnşaat 
Mühendisliği 

Geoteknik 1 1 Doçent 
Doçentlik unvanını İnşaat Mühendisliği 
alanında almış olmak. Geoteknik 
alanında çalışmalar yapmış olmak. 

İnşaat 
Mühendisliği 

Yapım Yönetimi 1 1 Doçent 
Doçentlik unvanını İnşaat Mühendisliği 
alanında almış olmak. Yapım Yönetimi 
alanında çalışmalar yapmış olmak. 

İKTİSADİ VE İDARİ 
BİLİMLER 

FAKÜLTESİ 

Siyaset Bilimi ve 
Kamu Yönetimi 

Siyaset Bilimi 1 3 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 
mezunu olmak. Doktora derecesini 
Siyaset Bilimi alanında almış olmak. 
Kültürel hegemonya ve insani müdahale 
konularında çalışma yapmış olmak. 

Siyaset Bilimi ve 
Kamu Yönetimi 

Yönetim Bilimleri 1 3 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olmak. 
Stratejik düşünce ve psikolojik sözleşme 
konularında çalışma yapmış olmak. 

Siyaset Bilimi ve 
Kamu Yönetimi 

Uluslararası 
Siyaset 

1 3 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu 
olmak. Doktora derecesini Siyaset Bilimi 
alanında almış olmak. Çin dış politikası 
konusunda çalışma yapmış olmak. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Akdeniz Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

–– Akdeniz Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/10)

–– Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli

İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğde Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 6/2/2020 Tarihli ve 2017/22672 Başvuru Numaralı

Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 6/2/2020 Tarihli ve 2017/38732 Başvuru Numaralı

Kararı

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar

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


