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YASAMA BÖLÜMÜ
KANUN
REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR KANUN
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Kabul Tarihi: 16/6/2020

MADDE 1 – 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun
5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye birinci fıkrasından
sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Aşağıda belirtilen şartların tamamının varlığı halinde, teşebbüsler arası anlaşma,
uyumlu eylem ve teşebbüs birliği kararları 4 üncü madde hükümlerinin uygulanmasından muaftır:
a) Malların üretim veya dağıtımı ile hizmetlerin sunulmasında yeni gelişme ve iyileşmelerin ya da ekonomik veya teknik gelişmenin sağlanması,
b) Tüketicinin bundan yarar sağlaması,
c) İlgili piyasanın önemli bir bölümünde rekabetin ortadan kalkmaması,
d) Rekabetin (a) ve (b) bentlerindeki amaçların elde edilmesi için zorunlu olandan fazla
sınırlanmaması.”
“İlgili teşebbüs veya teşebbüs birlikleri, 4 üncü madde kapsamındaki anlaşma, uyumlu
eylem veya teşebbüs birliği kararının muafiyet şartlarını taşıdığının Kurul tarafından tespit
edilmesi amacıyla Kuruma başvuruda bulunabilir.”
MADDE 2 – 4054 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Bir ya da birden fazla teşebbüsün başta hâkim durum yaratılması ya da mevcut bir hâkim durumun güçlendirilmesi olmak üzere ülkenin bütünü yahut bir kısmında herhangi bir mal
veya hizmet piyasasındaki etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunu doğuracak şekilde birleşmeleri veya herhangi bir teşebbüsün ya da kişinin diğer bir teşebbüsün mal varlığını
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yahut ortaklık paylarının tümünü veya bir kısmını ya da kendisine yönetimde hak sahibi olma
yetkisi veren araçları, miras yoluyla iktisap durumu hariç olmak üzere, devralması hukuka aykırı ve yasaktır.”
MADDE 3 – 4054 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Kurul; ihbar, şikâyet ya da Bakanlığın talebi üzerine veya resen bu Kanunun 4 üncü,
6 ncı veya 7 nci maddelerinin ihlal edildiğini tespit ederse, ilgili teşebbüs veya teşebbüs birliklerine rekabetin tesisi için yerine getirilmesi ya da kaçınılması gereken davranışları ve teşebbüslerin belirli faaliyetlerini yahut ortaklık paylarını ya da mal varlıklarını devretmeleri
şeklindeki yapısal tedbirleri nihai kararında bildirir. Davranışsal ve yapısal tedbirler, ihlalle
orantılı ve ihlalin etkili biçimde sona erdirilmesi için gerekli olmalıdır. Yapısal tedbirlere ancak
daha önce getirilen davranışsal tedbirlerin sonuç vermediği hallerde başvurulur. Davranışsal
tedbirlerin sonuç vermediğinin nihai kararla tespit edilmesi halinde ilgili teşebbüs veya teşebbüs
birliklerine yapısal tedbire uyması için en az 6 ay süre verilir.”
MADDE 4 – 4054 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Defterlerini, fiziki ve elektronik ortam ile bilişim sistemlerinde tutulan her türlü verilerini ve belgelerini inceleyebilir, bunların kopyalarını ve fiziki örneklerini alabilir,”
MADDE 5 – 4054 sayılı Kanunun 31 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “iki” ibaresi “üç” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 6 – 4054 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddeye ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra
ve Kanuna ekli (I) sayılı Cetvel eklenmiştir.
“Kurum hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevleri yürüten personelin kadroları
ekli (I) sayılı Cetvelde gösterilmiştir.”
“Ekli (I) sayılı Cetveldeki toplam kadro sayısını geçmemek ve mevcut kadro unvanları
veya 10/7/2018 tarihli ve 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi eki cetvellerde yer alan kadro unvanları ile sınırlı olmak kaydıyla hizmet sınıfı, kadro,
unvan ve derecelerin değiştirilmesi ile bu kadroların kullanılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Kurul yetkilidir.”
MADDE 7 – 4054 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrasına “Rekabet” ibaresinden sonra gelmek üzere “başuzman,” ibaresi ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Rekabet uzman yardımcıları, rekabet uzmanlığına atanmalarında 14/7/1965 tarihli ve
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün
(A) fıkrasının (11) numaralı bendine göre derece yükselmesinden aynı usul ve esaslara göre
yararlandırılır.”
MADDE 8 – 4054 sayılı Kanunun 41 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Kurul; pazar payı ve ciro gibi ölçütleri esas alarak rakipler arasında fiyat tespiti, bölge
veya müşteri paylaşımı ve arz miktarının kısıtlanması gibi açık ve ağır ihlaller hariç olmak
üzere, piyasada rekabeti kayda değer ölçüde kısıtlamayan anlaşma, uyumlu eylem ve teşebbüs
birliği karar ve eylemlerini soruşturma konusu yapmayabilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin
usul ve esaslar Kurul tarafından çıkarılan tebliğ ile belirlenir.”
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MADDE 9 – 4054 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinin başlığı “Soruşturmaya Başlanması, Taahhüt ve Uzlaşma” şeklinde, üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye
aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“Yürütülmekte olan bir önaraştırma ya da soruşturma sürecinde 4 üncü veya 6 ncı madde kapsamında ortaya çıkan rekabet sorunlarının giderilmesine yönelik olarak ilgili teşebbüs
ya da teşebbüs birliklerince taahhüt sunulabilir. Kurul söz konusu taahhütler yoluyla rekabet
sorunlarının giderilebileceğine kanaat getirirse bu taahhütleri ilgili teşebbüs ya da teşebbüs birlikleri açısından bağlayıcı hale getirerek soruşturma açılmamasına veya açılmış bulunan soruşturmaya son verilmesine karar verebilir. Rakipler arasında fiyat tespiti, bölge veya müşteri
paylaşımı ya da arz miktarının kısıtlanması gibi açık ve ağır ihlallerle ilgili olarak taahhüt kabul
edilmez. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurul tarafından çıkarılan tebliğ ile
belirlenir.”
“Kurul, üçüncü fıkraya göre bir karar verdikten sonra aşağıdaki hallerde tekrar soruşturma açabilir:
a) Kararın alınmasına temel teşkil eden herhangi bir unsurda esaslı değişiklik olması,
b) İlgili teşebbüs veya teşebbüs birliklerinin verdikleri taahhütlere aykırı davranmaları,
c) Kararın taraflarca sunulan eksik, yanlış veya yanıltıcı bilgiye dayanılarak verilmiş
olması.
Soruşturmaya başlanmasından sonra Kurul, ilgililerin talebi üzerine veya resen, soruşturma sürecinin hızlı bitirilmesinden doğacak usuli faydaları ve ihlalin varlığına veya kapsamına ilişkin görüş farklılıklarını göz önüne alarak uzlaşma usulünü başlatabilir. Kurul, hakkında
soruşturma başlatılan ve ihlalin varlığı ile kapsamını kabul eden teşebbüs veya teşebbüs birlikleri ile soruşturma raporunun tebliğine kadar uzlaşabilir.
Bu çerçevede Kurul, hakkında soruşturma açılan taraflara, ihlalin varlığını ve kapsamını
kabul ettikleri bir uzlaşma metni sunmaları için kesin bir süre verir. Verilen süre geçirildikten
sonra yapılan bildirimler dikkate alınmaz. İhlal tespitinin ve idari para cezasının yer aldığı bir
nihai kararla soruşturma sonlandırılır.
Uzlaşma usulü sonucunda idari para cezasında yüzde yirmi beşe kadar indirim uygulanabilir. Bu madde uyarınca idari para cezası tutarlarında indirim uygulanmış olması 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası kapsamında indirim yapılmasına engel teşkil etmez.
Sürecin uzlaşma ile neticelenmesi halinde, idari para cezası ve uzlaşma metninde yer
alan hususlar uzlaşmanın taraflarınca dava konusu yapılamaz.
Uzlaşmaya ilişkin diğer usul ve esaslar Kurul tarafından çıkarılan yönetmelik ile belirlenir.”
MADDE 10 – 4054 sayılı Kanunun 45 inci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Haklı gerekçeler sunulması halinde bu süreler bir kereye mahsus olmak üzere ve en çok bir
katına kadar uzatılabilir.”
MADDE 11 – 4054 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 60 – Kurumun para, evrak ve her çeşit malları Devlet malı hükmündedir.
Kurul Başkan ve üyeleri ile Kurum personeli, görevleri nedeniyle işledikleri ve kendilerine
karşı işlenen suçlar bakımından kamu görevlisi sayılırlar. Kurul Başkan ve üyeleri ile Kurum
personelinin cezai ve hukuki sorumluluğuna ilişkin olarak 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı
Bankacılık Kanununun 104 üncü maddesi kıyasen uygulanır.”
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MADDE 12 – 4054 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 6 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Kurumda inceleme uzmanı kadrosunda bulunanlar rekabet uzmanı kadrolarına ve kıdemli koordinatör ile mesleki
koordinatör kadrosunda bulunanlar rekabet başuzmanı kadrolarına; Kurum danışmanı, Başkan
danışmanı, idari koordinatör, müdür, araştırma uzmanı, basın danışmanı, sistem çözümleyici,
veri iletişim uzmanı, programcı, idari hizmet yetkilisi ve idari hizmet uzmanı kadrolarında bulunanlar araştırmacı kadrolarına; garaj şefi kadrosunda bulunanlar şoför kadrosuna başkaca bir
işleme gerek kalmaksızın kadro dereceleriyle atanmış sayılır. Bu şekilde atananların eski kadrolarına bağlı olarak en son ayda fiilî çalışmaya bağlı ödemeler hariç mali haklar kapsamında
yapılan her türlü ödemeler toplamı net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır),
atandıkları yeni kadrolarına bağlı olarak fiilî çalışmaya bağlı ödemeler hariç mali haklar kapsamında yapılan her türlü ödemeler toplamı net tutarından fazla olması halinde aradaki fark
tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat
olarak ödenir. Atandıkları kadro unvanında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla
kendi istekleriyle başka kurumlara atananlara fark tazminatı ödenmesine son verilir. Araştırmacı
kadrosuna atananlar Kurumca ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirilir.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte idari hizmet sözleşmeli olup Kurumun birinci
fıkrada sayılanlar dışındaki kadrolarında bulunanlar, (I) sayılı cetvelde yer alan aynı unvan ve
dereceli kadrolara başka bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır.
Birinci ve ikinci fıkralar kapsamında atananların önceki kadroları başka bir işleme gerek
kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Kurum kadrolarında idari hizmet sözleşmeli olarak görev yapmakta olan personelden, kadroları unvan ve/veya derece itibarıyla (I) sayılı cetvelde yer almayanların mevcut kadroları şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur. Bu kadrolar, herhangi bir sebeple boşalmaları halinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.
Bu madde kapsamındakilerden 15/1/2012 tarihinde Kurum kadrolarında bulunan personel hakkında, anılan tarihten önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerinin 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 10 uncu maddesi hükümleri de dikkate alınmak suretiyle uygulanmasına devam olunur.”
MADDE 13 – 4054 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 7 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Kurumda meslek personeli olarak çalışmakla birlikte, rekabet uzman yardımcılığından rekabet uzmanlığına atanmaları
sırasında haklarında ayrıca bir derece yükseltmesi uygulanmayanlar, başkaca bir koşul aranmaksızın bir derece yükseltmesinden yararlandırılır.”
MADDE 14 – 4054 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin “Bakanlık” tanımında yer alan
“Gümrük ve Ticaret Bakanlığını” ibaresi “Ticaret Bakanlığını” şeklinde, 20 nci maddesinin
ikinci fıkrasında yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanlığıdır” ibaresi “Ticaret Bakanlığıdır” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 15 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 16 – Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
23/6/2020
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/286

23 Haziran 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/287

23 Haziran 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/288

23 Haziran 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/289

23 Haziran 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/290

23 Haziran 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/291

23 Haziran 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN

—— • ——

CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/292

23 Haziran 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/293

23 Haziran 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/294

23 Haziran 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/295

23 Haziran 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN

—— • ——

CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/296

23 Haziran 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN

—— • ——

CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/297

23 Haziran 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/298

23 Haziran 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/299

23 Haziran 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/300

23 Haziran 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN

—— • ——

CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/301

23 Haziran 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN

—— • ——

CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/302

23 Haziran 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/303

23 Haziran 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/304

23 Haziran 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/305

23 Haziran 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/306

23 Haziran 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER
Türk Patent ve Marka Kurumundan:
TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU SINAİ MÜLKİYET UZMANLIĞI
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 6/4/2013 tarihli ve 28610 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Patent
ve Marka Kurumu Sınai Mülkiyet Uzmanlığı Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun Ek 41 inci maddesi ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 382 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”
MADDE 2– Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “on beş”
ibaresi “otuz” şeklinde, “Devlet Personel Başkanlığı” ibaresi “Cumhurbaşkanınca belirlenen
kurumun” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan “ve
duyuru panosunda” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.
“(3) Sözlü sınavın, tamamen veya kısmen yapılamayacağı olağandışı durumlarda Komisyon tarafından mevcut olağandışı durumun tespiti ile sınavın video konferans yoluyla yapılması zorunluluğunun tutanağa bağlanması suretiyle, video konferans aracılığıyla sınav yapılabilir. Komisyon tarafından kabul edilen geçerli bir mazerete dayanmaksızın belirlenen zaman aralığında sınava katılamayanlar haklarını kaybetmiş sayılırlar.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.
“(3) Sınav duyurusunda öğrenim dalları itibarıyla ilan edilen kadrolara herhangi bir sebeple atama yapılamaması halinde, boş kalan kadrolara Komisyon kararıyla diğer öğrenim dallarında giriş sınavına katılarak başarılı olan adaylar arasından sınavdaki başarı sırasına göre
atama yapılabilir.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “beş
iş günü” ibaresi “on beş iş günü” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(4) Giriş sınavı sonucunda atanarak göreve başlatılanlar on beş gün içinde e-Uygulama
sistemi üzerinden kadro ve pozisyonların merkezi olarak tutulduğu kuruma ve ÖSYM’ye bildirilir.”
MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
6/4/2013
28610
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
15/3/2014
28932
229/5/2018
30435
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Helal Akreditasyon Kurumundan:
HELAL AKREDİTASYON KURUMU GÖREVDE YÜKSELME VE
UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet
gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Helal Akreditasyon Kurumu personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Helal Akreditasyon Kurumunda 14/7/1965 tarihli ve
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri çerçevesinde görev yapan personelden, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen kadrolara, görevde yükselme veya unvan değişikliği
suretiyle atanacakları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı
Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve
Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alt görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi
içindeki görevleri,
b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da
grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,
c) Başkan: Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu Başkanını,
ç) Birim: Kararname ile düzenlenen hizmet birimlerini,
d) Görev grupları: Aynı düzey görevler ile benzer görevlerin yer aldığı grupları,
e) Görevde yükselme: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerden bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,
f) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı,
g) Hizmet süresi: Aylıksız izinli geçen süreler hariç muvazzaf askerlik süresi dahil olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre hesaplanan süreleri,
ğ) İş günü: Ulusal Bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri,
h) Kararname: 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer
Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesini,
ı) Kurum: Helal Akreditasyon Kurumunu,
i) Personel: Kurum kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak
görev yapanları,
j) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde meslekî veya teknik eğitim sonucu
ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,
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k) Unvan değişikliği sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre, en az ortaöğretim düzeyinde meslekî veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanacakların belirlenmesi için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,
l) Üst görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi
içindeki görevleri,
m) YDS/e-YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar
Görevde yükselme veya unvan değişikliğine tabi kadrolar
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi kadrolar aşağıda
belirtilmiştir:
a) Yönetim hizmetleri grubu:
1) Şube Müdürü,
2) Şef.
b) Hukuk hizmetleri grubu:
1) Hukuk Müşaviri.
c) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu:
1) Araştırmacı.
ç) Bilgi işlem hizmetleri grubu:
1) Çözümleyici.
d) İdari hizmetler grubu:
1) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, şoför.
e) Destek hizmetleri grubu:
1) Hizmetli.
(2) Bu Yönetmelik kapsamında unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir:
a) Avukat, biyolog, ekonomist, grafiker, istatistikçi, kimyager, mühendis, mütercim,
programcı, tekniker, teknisyen, veteriner hekim.
Görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalara ilişkin genel şartlar
MADDE 6 – (1) Görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalara ilişkin aranacak genel
şartlar aşağıda belirtilmiştir:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen
hizmet süresi şartlarına sahip olmak.
b) İlan edilen kadro için Kurumda bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç, Kurumda en az bir yıl çalışmış bulunmak.
c) Yapılacak görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavında başarılı olmak.
Görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalara ilişkin özel şartlar
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara görevde yükselme suretiyle yapılacak
atamalarda aşağıdaki özel şartlar aranır:
a) Şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Şoför ve hizmetli kadro unvanları dışındaki kadro unvanlarında ayrı ayrı veya birlikte, toplam en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,
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b) Şef kadrolarına atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Şoför ve hizmetli kadro unvanları dışındaki kadro unvanlarında ayrı ayrı veya birlikte, toplam en az beş yıl hizmeti bulunmak,
c) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için;
1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,
2) En az üç yıl hizmeti bulunmak,
ç) Araştırmacı kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Şoför ve hizmetli kadro unvanları dışındaki kadro unvanlarında ayrı ayrı veya birlikte, toplam en az üç yıl hizmeti bulunmak,
d) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) En az iki bilgisayar programlama dilini bildiğini gösteren Milli Eğitim Bakanlığından
onaylı kurs sertifikasına veya mezun olduğu okuldan alacağı zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar
dersi aldığına ilişkin resmi belgeye sahip olmak,
3) İşletim sistemlerinden en az iki tanesinin uygulamasını bildiğini belgelemek,
4) Şoför ve hizmetli kadro unvanları dışındaki kadro unvanlarında ayrı ayrı veya birlikte, toplam en az üç yıl hizmeti bulunmak,
e) Bilgisayar işletmeni ile veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarına atanabilmek
için;
1) En az ortaöğretim mezunu olmak,
2) Milli Eğitim Bakanlığından onaylı, bilgisayar kurslarından alınmış bilgisayar işletmenliği belgesi veya sertifikasına sahip olmak ya da mezun olduğu okul itibarıyla tabi tutulduğu
ders müfredatında bilgisayar işletimiyle ilgili aldığı en az iki dönemlik derste başarılı olduğunu
belgelemek,
3) Şoför ve hizmetli kadro unvanlarında ayrı ayrı veya birlikte, toplam en az üç yıl hizmeti bulunmak,
f) Memur kadrosuna atanabilmek için;
1) En az ortaöğretim mezunu olmak,
2) Şoför ve hizmetli kadro unvanlarında ayrı ayrı veya birlikte, toplam en az üç yıl hizmeti bulunmak,
g) Şoför kadrolarına atanabilmek için;
1) En az ortaöğretim mezunu olmak,
2) Trafik araçlarını sürme yetkisi bakımından en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip
olmak,
3) Hizmetli kadro unvanında, toplam en az üç yıl hizmeti bulunmak,
gerekir.
Unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalara ilişkin genel şartlar
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan kadrolara
unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda yazılı ve sözlü sınavda başarılı olma şartı aranır.
(2) Unvan değişikliği yazılı sınavları, Kurum tarafından belirlenecek görev alanları ve
atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi
Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır ve bu
sınavlara katılacaklarda, Kurumda veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde
belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.
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Unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalara ilişkin özel şartlar
MADDE 9 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan kadrolara
unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki özel şartlar aranır:
a) Mühendis, istatistikçi, kimyager, biyolog ve veteriner hekim kadrolarına atanabilmek
için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık eğitim veren yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,
b) Avukat kadrosuna atanabilmek için;
1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,
2) Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,
c) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık eğitim veren yüksekokulların mütercim-tercümanlık
bölümü veya diğer ilgili bölümlerinden mezun olmak,
2) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış, İngilizce, Almanca, Fransızca,
Arapça, Rusça veya Kurumca tespit edilecek ve sınav ilanında belirtilecek diğer yabancı dillerden en az birinden YDS/e-YDS’den en az (B) seviyesinde dil belgesi veya dil yeterliliği
bakımından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca denkliği kabul edilen ve
uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,
ç) Ekonomist kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların ekonomi, iktisat, işletme, maliye veya
bankacılık-finans bölümlerinden mezun olmak,
d) Programcı kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,
2) En az bir işletim sisteminin uygulaması ile en az bir programlama dilini bildiğini
(Transkript ve ders açılım belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı özel bilgisayar kursları
programcılık sertifikası ya da üniversitelerden alınmış onaylı programcılık sertifikası) belgelemek,
e) Grafiker kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,
f) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık meslekî veya teknik eğitim veren yükseköğrenim mezunu olmak,
g) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;
1) En az lise dengi meslekî veya teknik eğitim veren okullardan mezun olmak,
gerekir.
Sınav şartı
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmaları gerekir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar
Duyuru
MADDE 11 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak
kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, sayısı, birimi ve yazılı sınava katılacaklarda aranacak şartlar
ile başvurunun yapılacağı yer ve başvurunun yapılacağı son tarih, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavının yeri, tarihi, sınav konuları ve diğer hususlar yazılı sınav tarihinden
en az kırk beş gün önce Kurum personeline duyurulur. Başvuru süresi en az beş iş günü olarak
belirlenir.
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Başvuru ve başvurunun reddine itiraz
MADDE 12 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına ilişkin duyuru
üzerine başvuru yapacak personelin, duyuruda belirtilen farklı unvanlı kadrolardan yalnızca
birisine ilişkin dilekçeleri birim amirleri tarafından başvuru bitim tarihini takip eden mesai gününden sonraki beş iş günü içerisinde toplu olarak insan kaynaklarından sorumlu birime gönderilir. Birden fazla unvan için yapılan başvuruların tamamı geçersiz sayılır.
(2) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde
bulunanlar da dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan Kurum personelinin, başvuruda bulunarak görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına katılmaları mümkündür.
(3) Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları insan kaynaklarından
sorumlu birim tarafından incelenir ve sınava katılıp katılamayacakları Kurum internet sitesinde
ilan edilir.
(4) Görevde yükselme ve unvan değişikliği kapsamındaki görevlere ilişkin sınavlara
sadece Kurum personeli başvurabilir. Aday memurlar görevde yükselme veya unvan değişikliği
kapsamındaki görevlere başvuruda bulunamazlar.
(5) Başvuruları öngörülen şartlara uygun olmaması nedeniyle Kurumun resmi internet
sitesinde ilan edilen listede yer almayanlar, listenin ilan edildiği tarihten itibaren üç iş günü
içinde, insan kaynaklarından sorumlu birime itiraz edebilir. Bu itirazlar yedi iş günü içinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu, insan kaynaklarından sorumlu birimce itiraz sahiplerine yazılı olarak bildirilir.
(6) Başvurular ilanda belirtilmesi şartıyla elektronik ortamda da yapılabilir.
Yazılı sınav
MADDE 13 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavları, bu sınavlara
ilişkin konu başlıklarına duyuruda yer verilmek suretiyle bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesi uyarınca teşkil edilen sınav kurulu tarafından belirlenecek konularda yapılır.
(2) Görevde yükselme yazılı sınavları Kurum tarafından yapılabilir.
(3) Görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı veya yükseköğretim kurumlarından birine
de yaptırılabilir.
(4) Görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavlarının kurum tarafından yapılmaması halinde;
a) Yazılı sınavların yaptırılmasına ilişkin işlemler bu Yönetmelik hükümleri ve genel
hükümler çerçevesinde hazırlanacak bir protokol ile belirlenir.
b) Sınavı yapan kurumlar tarafından istenecek her türlü sınav ücreti ve sınava ilişkin
diğer ödemeler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
(5) Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden en az altmış puan alanlar başarılı sayılır.
Sözlü sınav
MADDE 14 – (1) Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan
personelin tamamı sözlü sınava alınır.
(2) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,
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ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel kültürü ve genel yeteneği,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir.
(3) Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü
sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.
Başarı sıralaması
MADDE 15 – (1) İlan edilen boş kadro sayısı kadar başarılı olanlar arasından atama
yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik
ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir.
Başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla;
a) Hizmet süresi fazla olanlara,
b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,
öncelik verilmek suretiyle en yüksek puandan başlamak üzere başarı sırası belirlenir.
(2) Sınavlarda başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması
yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, Kurum tarafından ihtiyaç
duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.
Sınav kurulu ve görevleri
MADDE 16 – (1) Kurumca yapılacak ya da yaptırılacak görevde yükselme ve unvan
değişikliği sınavına ilişkin işlemleri yürütmek üzere, beş asıl ve üç yedek üyeden oluşan sınav
kurulu teşkil edilir. Sınav kurulu, Başkan veya görevlendireceği kişinin başkanlığında, atamaya
yetkili amirce belirlenecek personel birimi temsilcisi ile diğer üyelerden teşekkül eder. Asıl
üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder.
(2) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, sınavlara alınacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar. Sınav
kurulu başkan ve üyelerinin, eşleri veya ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın
hısımlarının sınava katılmaları halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır
ve bunların yerine yedek üye veya üyeler görevlendirilir.
(3) Sınav kurulu üye tam sayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy
kullanılmaz.
(4) Sınav kurulunun sekretarya hizmetleri, insan kaynaklarından sorumlu birimce yürütülür.
(5) Sınav kurulu; görevde yükselme yazılı sınavlarının yapılması veya yaptırılması, unvan değişikliği yazılı sınavlarının yaptırılması, sözlü sınavların yapılması, sınav sonuçlarının
ilanı ve yapılan itirazların sonuçlandırılması ile sınavlara ilişkin diğer iş ve işlemleri yürütür.
Sınavların ertelenmesi ve geçersiz sayılması
MADDE 17 – (1) Sınavlarda kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs
edenler ile sınav kâğıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek
bir tutanakla sınav kâğıtları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişiler hakkında disiplin işlemi uygulanmak üzere disiplin amirlerine bildirilir.
(2) Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde,
durum bir tutanakla tespit edilerek adayın sınavı geçersiz sayılır. İlgililer hakkında yasal işlem
yapılır.
(3) Sınav salonuna, sınava alınan personel ve sınavda görevli gözetmenler ile sınav kurulu üyelerinden başkası giremez.
(4) Mücbir sebep hallerinde sınavlar ertelenebilir.
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Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz
MADDE 18 – (1) Yazılı sınav sonuçları, Kurum internet sitesinde ilan edilir. Sınav
sonuçlarının ilanından itibaren üç iş günü içerisinde sınavı yapan kuruma itiraz edilebilir. İtiraz
sonuçları, sınavı yapan kurum tarafından yedi iş günü içerisinde itiraz sahiplerine ve insan kaynaklarından sorumlu birime bildirilir.
(2) Görevde yükselme sınavının Kurum tarafından yapılması halinde sınav sonuçlarına
yapılacak itirazları sınav kurulu inceler ve birinci fıkradaki usul çerçevesinde sonuçlandırır.
(3) Sözlü sınav sonuçları, Kurum internet sitesinde ilan edilir. Sınav sonuçlarının ilanından itibaren üç iş günü içerisinde sınav kuruluna itiraz edilebilir. İtiraz başvuruları yedi iş
günü içerisinde sınav kurulunca incelenerek kesin olarak karara bağlanır ve itiraz sonuçları insan kaynaklarından sorumlu birim tarafından itiraz sahiplerine bildirilir.
(4) Yapılan sınavlarda hatalı olduğu tespit edilerek iptal edilen sorular sınava katılan
adaylar tarafından doğru cevaplandırılmış sayılır.
(5) Her ne sebeple olursa olsun süresinde ulaşmayan itirazlar değerlendirmeye alınmaz.
Atanma
MADDE 19 – (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere ilanda belirtilen kadro sayısına göre
atanır.
(2) Duyurulan kadrolardan;
a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple
atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,
b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya
da başka bir kuruma naklen atanma,
sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava
ilişkin duyuruya kadar, 15 inci maddeye göre belirlenmiş olması halinde yedekler arasından
başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.
(3) Sınavlara herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden
altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için
bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hizmet grupları arasında veya aynı grup içindeki geçişler
MADDE 20 – (1) 5 inci maddede belirtilen hizmet grupları ve unvan değişikliğine tabi
kadrolar arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:
a) Aynı alt grup içinde kalmak, ilgili personelin isteği ve atanacak kadro için aranan
öğrenim ve toplam hizmet süresi gibi nitelik ve şartlara sahip olmak kaydıyla, diğer görevlere
sınavsız atama yapılabilir.
b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak, Kurumda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında ihraz edilen unvanlar ile bu unvanlarla aynı düzeydeki görevlere veya alt görevlere,
öğrenim ve toplam hizmet süresi gibi mevzuatta aranan diğer şartları taşımak kaydıyla, ilgili
personelin isteği üzerine görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.
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c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalar ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili unvan için düzenlenecek unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır. Ancak,
Kurumda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında ihraz edilen unvanlar ile bu unvanlarla
aynı düzeydeki görevlere veya alt görevlere, öğrenim şartı gibi mevzuatta aranan diğer şartları
taşımak kaydıyla, ilgili personelin isteği üzerine unvan değişikliği sınavına tabi tutulmadan
atama yapılabilir.
ç) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personel; atanılacak görev için aranan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim
şartını taşımaları kaydıyla araştırmacı veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere görevde yükselme sınavına katılmaksızın atanabilir.
d) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan
değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz ettikleri unvanlara ilişkin kadrolara atanabilirler.
e) Avukat kadrosundan hukuk müşaviri unvanlı kadroya yapılacak olan atamalarda sınav şartı aranmaz.
Engellilerin sınavları
MADDE 21 – (1) Kurum, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yerine getirebilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli önlemleri alır.
Özelleştirilen kuruluşlardan atama
MADDE 22 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi kapsamında Kuruma ilk defa atanacaklarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.
Naklen atamalar
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmeliğe tabi unvanlara, diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki aynı unvanlardan veya bu unvanlarla aynı düzeyde ya da daha üst düzeydeki diğer unvanlardan, öğrenim şartı ve toplam hizmet süresi gibi mevzuatta aranan şartları taşımak kaydıyla genel hükümlere göre naklen sınavsız atama yapılabilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Kazanılmış haklar
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca
ihraz etmiş olanların kazanılmış hakları saklıdır.
Öğrenim düzeyi istisnası
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/04/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla, iki veya üç yıllık yükseköğrenimi bitirmiş olanlar, diğer şartlara sahip oldukları takdirde
7 nci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.
Yürürlük
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim
Kurulu yürütür.
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TEBLİĞLER
Ticaret Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2020/11)
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yerli üretici Petkim Petrokimya Holding A.Ş. tarafından gerçekleştirilen başvuruya istinaden Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya Federal
Cumhuriyeti menşeli 3904.10.00.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “yalnız süspansiyon tipi polivinil klorür” ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin
önlemlere ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın
usul ve esaslarının belirlenmesidir.
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) ABD: Amerika Birleşik Devletleri’ni,
b) Almanya: Almanya Federal Cumhuriyeti’ni,
c) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,
ç) Belçika: Belçika Krallığı’nı,
d) Finlandiya: Finlandiya Cumhuriyeti’ni,
e) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,
f) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,
g) Hollanda: Hollanda Krallığı’nı,
ğ) İsrail: İsrail Devleti’ni,
h) İtalya: İtalya Cumhuriyeti’ni,
ı) KEP: Kayıtlı elektronik posta adresini,
i) NGGS: Nihai gözden geçirme soruşturmasını,
j) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,
k) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta
Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,
l) Yunanistan: Yunanistan Cumhuriyeti’ni,
ifade eder.
Soruşturma konusu ürün
MADDE 4 – (1) Önleme tabi ürün, 3904.10.00.00.19 GTİP’i altında yer alan “yalnız
süspansiyon tipi polivinil klorür” (PVC-S) tanımlı üründür.
(2) Bahse konu GTİP yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup bağlayıcı mahiyette değildir.
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(3) Önleme tabi ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanımında
yapılacak değişiklikler, bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.
Başvurunun temsil niteliği
MADDE 5 – (1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, Yönetmeliğin 18 inci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılan yerli üretici Petkim
Petrokimya Holding A.Ş. tarafından yapılan başvurunun Yönetmeliğin 20 nci maddesi uyarınca
yerli üretim dalı adına yapıldığı anlaşılmıştır. Bu kapsamda, söz konusu firma bu Tebliğin ilgili
bölümlerinde “yerli üretim dalı” olarak anılacaktır.
Mevcut önlem
MADDE 6 – (1) 3904.10.00.00.19 GTİP’i altında sınıflandırılan başvuru konusu ürüne
yönelik, 6/2/2003 tarihli ve 25016 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2003/2) ile Almanya, Belçika, İtalya, İsrail ve
Romanya için 25-45 ABD Doları/Ton arasında firma bazında değişen oranlarda; ABD, Finlandiya,
Hollanda, Macaristan ve Yunanistan için 45 ABD Doları/Ton oranında dampinge karşı önlem
yürürlüğe konulmuştur.
(2) 1/2/2008 tarihli ve 26774 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2008/7) ile sadece ABD, Almanya, İtalya ve Romanya’ya
yönelik olarak NGGS başlatılmış olup, diğer ülkelere uygulanan önlemler yürürlükten kaldırılmıştır. 25/6/2009 tarihli ve 27269 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2009/18) ile ABD, Almanya, İtalya ve Romanya’ya yönelik
uygulanan dampinge karşı önlemlerin devamına karar verilmiştir.
(3) İtalya ve Romanya menşeli başvuru konusu ürün ithalatına yönelik dampinge karşı
önlemler 25/6/2014 tarihinde sona ermiştir. 10/7/2015 tarihli ve 29412 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/24) ile
mevcut önlemlerin ABD için CIF bedelin %18,81’i ve Almanya için CIF bedelin %16,44’ü
olarak değiştirilerek uygulanmasına devam edilmiştir.
Gerekçe
MADDE 7 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmünce, 31/1/2020
tarihli ve 31025 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine
İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/1) ile ABD ve Almanya menşeli mevcut önlemlerin yürürlükten
kalkacağı ve ilgili ürünün yerli üreticisinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle
desteklenmiş bir başvuru ile NGGS açılması talebinde bulunabileceği duyurulmuştur.
(2) Mezkûr ilanı müteakip yerli üretim dalı tarafından iletilen başvurunun incelenmesi
neticesinde, uygulanan dampinge karşı önlemlerin 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 ABD ve Almanya menşeli önlem konusu ürüne yönelik olarak Yönetmeliğin 35 inci
maddesi çerçevesinde bir NGGS açılmasına karar verilmiştir.
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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
Türkiye’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 üretici/ihracatçılara, soruşturmaya konu ülkelerin Ankara’daki Büyükelçilikleri 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 formlarına 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”, “Soruşturmalar” sekmelerini takip ederek soruşturmaya dair ilgili başlıktan erişebilir.
Yetkili merci, ilgili tarafların görüş ve cevaplarının sunulması
MADDE 10 – (1) Soruşturma, aşağıda iletişim bilgileri yer alan Genel Müdürlük tarafından yürütülür.
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 adresine 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
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sunumlarda ilgili tarafların isim ve unvanı, adres bilgileri, elektronik posta adresi, telefon, faks
numaraları belirtilir. “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak isteyenler” 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 bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür.
(2) 9 uncu maddenin dördüncü fıkrasında yer alan bildirimin gönderilemediği ilgili taraflar 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.
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 yapılabilir.
(2) İlgili tarafların işbirliğine gelmemesi veya kısmen işbirliğine gelmesi halinde bahse
konu taraf için soruşturmanın sonucu işbirliğine gelinmesine nazaran daha az avantajlı olabilir.
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.
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Ticaret Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2020/13)
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yerli üretici Marcegaglia TR Paslanmaz Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılan başvuruya istinaden Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti
menşeli 7306.40.20.90.00 ve 7306.40.80.90.00 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında yer
alan “Diğerleri” ile 7306.61.10.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “Paslanmaz çelikten olanlar” ürünlerine yönelik bir damping soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.
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) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,
ç) KEP: Kayıtlı elektronik posta adresini,
d) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,
e) TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumunu,
f) Vietnam: Vietnam Sosyalist Cumhuriyetini,
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) Soruşturma konusu ürün, 7306.40.20.90.00 ve 7306.40.80.90.00
GTİP’leri altında yer alan “Diğerleri” ile 7306.61.10.00.00 GTİP’i altında yer alan “Paslanmaz
çelikten olanlar”dır.
(2) Bahse konu GTİP’ler yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup bağlayıcı mahiyette değildir.
(3) Ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak
değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.
Başvurunun temsil niteliği
MADDE 5 – (1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, Yönetmeliğin 18 inci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılan yerli üretici Marcegaglia TR Paslanmaz Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılan başvurunun Yönetmeliğin 20 nci maddesi uyarınca yerli üretim dalı adına yapıldığı anlaşılmıştır. Bu kapsamda, söz
konusu firma bu Tebliğin ilgili bölümlerinde “yerli üretim dalı” olarak anılacaktır.
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Damping iddiası
MADDE 6 – (1) Normal değerin tespitinde, Vietnam’da geçerli iç piyasa fiyatlarına
ulaşılamamış olup oluşturulmuş normal değer kullanılmıştır. Bu kapsamda, soruşturma konusu
ürün için normal değer Türkiye’de benzer malın 2019 yılına ait birim imalat maliyetine genel,
idari ve satış giderleri ile finansman gideri ve makul bir karın eklenmesiyle oluşturulmuş ve
söz konusu değerin fabrika çıkış aşamasında olduğu kabul edilmiştir.
(2) İhraç değerinin tespiti için 2019 yılına ait TÜİK verileri kullanılarak, soruşturma
konusu ürünün Vietnam’dan ithalatında oluşan ortalama ihraç fiyatı dikkate alınmıştır. Söz konusu ihraç fiyatından harici navlun ve sigorta bedelleri düşülerek anılan değerin fabrika çıkış
aşamasında olduğu kabul edilmiştir.
(3) Bu maddede açıklandığı şekilde tespit edilen normal değer ile Türkiye’ye ihraç
fiyatı mümkün olduğu ölçüde aynı ticari aşamada, diğer bir ifadeyle, fabrika çıkış aşamasında
karşılaştırılmış olup Vietnam menşeli ürün için hesaplanan damping marjının Yönetmeliğin
28 inci maddesinde zikredilen ihmal edilebilir oranın üzerinde olduğu tespit edilmiştir.
Maddi zarar/maddi zarar tehdidi ve nedensellik iddiası
MADDE 7 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesi çerçevesinde maddi zarar/maddi zarar
tehdidi iddiası incelenmiştir.
(2) Vietnam menşeli soruşturma konusu ürün ithalatı 2017-2019 döneminde mutlak
olarak azalırken, nispi olarak artış göstermiştir.
(3) 2017-2019 yıllarında soruşturma konusu ülkeden gerçekleşen ithalatın birim fiyatlarının yerli üretim dalının fiyatlarını kırdığı ve baskıladığı tespit edilmiştir.
(4) Yerli üretim dalı tarafından zarara ilişkin olarak sunulan bilgi, belge ve deliller kullanılarak yapılan değerlendirmede; üretim, kapasite kullanım oranı, yurt içi ve yurt dışı birim
satış fiyatlarının 2019 yılında 2017 yılına göre gerileme gösterdiği, 2017-2019 yıllarında yurt
içi satış miktarının ve istihdamın gerilediği, yerli üretim dalının yurt içi satışlardan zarar ettiği
değerlendirilmiştir.
(5) Vietnam’ın üretim kapasitesi ve ihracat kabiliyeti bakımından soruşturma konusu
ürün bağlamında küresel pazarda önemli bir konuma sahip olduğu anlaşılmıştır.
(6) Başvuru aşamasında sunulan deliller ve ithalata ilişkin resmî istatistikler esas alınarak yapılan tespitler ışığında, dampingli olduğu iddia edilen Vietnam menşeli ithalatın yerli
üretim dalının ekonomik göstergelerinde maddi zarara/maddi zarar tehdidine yol açtığı değerlendirilmiştir.
Karar ve işlemler
MADDE 8 – (1) Yapılan inceleme sonucunda damping soruşturması açılabilmesi için
yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ile Vietnam menşeli soruşturma konusu ürüne yönelik olarak
Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde bir damping soruşturması açılmasına karar verilmiştir.
Piyasa ekonomisi değerlendirmesi
MADDE 9 – (1) Vietnam’da yerleşik soruşturmaya tabi üretici veya üreticilerin soruşturma konusu ürünün üretiminde ve satışında Yönetmeliğin ek 1 inci maddesindeki ölçütler
çerçevesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu 12 nci maddede belirtilen süreler
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içinde yeterli deliller ile ispat etmesi durumunda bu üretici veya üreticiler için normal değerin
tespitinde Yönetmeliğin 5 inci maddesi, aksi takdirde Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümleri
uygulanır. Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümlerinin tatbiki halinde adı geçen ülke için piyasa
ekonomisi uygulayan emsal ülke olarak Türkiye’nin seçilmesi öngörülür.
İlgili taraflara soruşturma açılışının bildirilmesi
MADDE 10 – (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
Türkiye’deki üreticilerinden oluşan meslek kuruluşları ilgili taraflar olarak kabul edilir. Ancak,
12 nci 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 ülkede yerleşik bilinen
üretici/ihracatçılara, soruşturma konusu ülkenin Ankara’daki Büyükelçiliği ile başvuruda belirtilen ve Bakanlıkça tespit edilen soruşturma konusu ürünün bilinen ithalatçılarına soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulur.
(3) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliği, başvurunun gizli olmayan özeti ve soru formlarına 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”, “Soruşturmalar” sekmelerini takip ederek soruşturmaya dair ilgili başlıktan erişebilir.
Yetkili merci, ilgili tarafların görüş ve cevaplarını sunmaları
MADDE 11 – (1) Soruşturma, aşağıda iletişim bilgileri yer alan Genel Müdürlük tarafından yürütülür.
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 resmî 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 resmî görüşlerini, fiziki ve elektronik (CD/USB ile) ortamda Bakanlığın posta adresine 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.
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(5) İlgili taraflarca soru formuna verilen cevaplar, soruşturmayla ilgili sunulan diğer
bilgi, belge, görüş ve destekleyici deliller aksi belirtilmedikçe yazılı olarak sunulur. Yazılı sunumlarda ilgili tarafların isim ve unvanı, adres bilgileri, elektronik posta adresi, telefon ve faks
numaraları belirtilir. “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak isteyenler” 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 12 nci 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 12 – (1) 10 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderildiği
bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplama süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür.
(2) 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasında yer alan bildirimin gönderilemediği ilgili
taraflar 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 ve 10 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.
İş birliğine gelinmemesi
MADDE 13 – (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 iş birliğine gelmemiş sayılır.
Bu gibi hallerde soruşturma kapsamındaki geçici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olumsuz
şekilde, mevcut verilere göre yapılabilir.
(2) İlgili tarafların iş birliğine gelmemesi veya kısmen iş birliğine gelmesi halinde bahse
konu taraf için soruşturmanın sonucu iş birliğine gelinmesine nazaran daha az avantajlı olabilir.
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.
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YARGI BÖLÜMÜ
DANIŞTAY KARARI
Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulundan:
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesinden:

4456

—— • ——
Konya 15. Asliye Ceza Mahkemesinden:

4411
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Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:

4408

—— • ——
Büyükçekmece 2. Asliye Ceza Mahkemesinden:

4409
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Büyükçekmece 2. Asliye Ceza Mahkemesinden:
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4410

—— • ——
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından:

4460/1-1
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Gaziosmanpaşa 5. Asliye Ceza Mahkemesinden:

4457

—— •• ——
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
OLUKLU MUKAVVA KUTU SATIN ALINACAKTIR
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 300.000 adet 300x500x265 mm oluklu mukavva kutu
%20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi
kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.
2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi
Başkanlığı/RİZE adresinden 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 13.07.2020 tarihi saat 14:00’e kadar Çay İşletmeleri
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları
aynı gün saat 14:00’te açılacaktır.
4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul
edilmez.
5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün
olmalıdır.
7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak
sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.
8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.
9 - İhale kısmi tekliflere kapalıdır.
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.
4394/1-1

Sayfa : 52

RESMÎ GAZETE

24 Haziran 2020 – Sayı : 31165

SANTRİFÜJ POMPA ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:
İşin Adı :Santrifüj pompa alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında
hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği hükümleri çerçevesinde açık ihale usulü ile ihale
edilecektir.
İhale kayıt numarası
:2020 / 309323
Dosya no
:2021457
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
b) Teslim yeri

c) Teslim tarihi
3)İHALENİN
a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

:
:Santrifüj pompa alımı (2 kalem)
:TTK Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi
ambarı Amasra / BARTIN TTK Üzülmez
Taşkömürü İşletme Müessesesi ambarı Merkez /
ZONGULDAK
:İşe başlanmasını müteakip 90 takvim günüdür.
:Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Satınalma Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu Bülent
Ecevit Caddesi No:125 ZONGULDAK
: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,
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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. Pompalara ait performans eğrileri
4.2.2. Teknik şartname eki 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.
4344/1-1
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TAŞINMAZLAR ARSA SATIŞI KARŞILIĞI HASILAT PAYLAŞIMI
YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR
Başakşehir Belediye Başkanlığından:
Başakşehir İlçe sınırlarında yer alan Belediyemiz mülkiyetindeki “1426 Ada 8, 9, 10 ve
11 Parsel (1426 Ada 4 Parselden İfrazen Oluşan) Sayılı Taşınmazların Arsa Satışı Karşılığı
Hasılat Paylaşımı Yöntemiyle Satılması” işi ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35(a).
maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü" ile yapılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer
almaktadır.
1) İdarenin Adı-Adresi ve İletişim Bilgileri:
a. Başakşehir Belediye Başkanlığı
b. Başak Mahallesi, 5. Etap 1. Kısım Akşemsettin Cad. No: 3 Başakşehir/İSTANBUL
c. Telefon ve Faks numarası: 0 (212) 444 06 69 ve 0 (212) 692 55 32
2) İşin Adı: “1426 Ada 8, 9, 10 ve 11 Parsel (1426 Ada 4 Parselden İfrazen Oluşan) Sayılı
Taşınmazların Arsa Satışı Karşılığı Hasılat Paylaşımı Yöntemiyle Satılması” İşidir.
3) İşin Niteliği: Başakşehir ilçesi sınırları içinde mülkiyeti Başakşehir Belediyesine ait
olan Ziya Gökalp (İkitelli-2) Mahallesi 25.802,54 m² alanlı 1426 ada 8 parsel, 18.951,38 m² alanlı
1426 ada 9 parsel, 25.028,91 m² alanlı 1426 ada 10 parsel ve 20.301,01 m² alanlı 1426 ada 11
sayılı parsellerin blok halinde toplam 90.083,84 m² arsa alanlı, 135.125,76 m² emsal hakkı
kullanılarak yapılacak gayrimenkullerin ve idarece uygun görülecek gayrimenkul projelerinin ve
Atatürk Olimpiyat Parkı 1.Etabı Uygulama İmar Planı içerisinde kalan Ortaokul, İlkokul,
Anaokulu ve Aile Sağlığı Merkezi ihale konusu iş kapsamında bilabedel yapılmak üzere her türlü
teknik altyapı ve çevre düzenlemesinin yapılması, pazarlanması ve satışı ile idare (Belediye) gelir
payının ödenmesidir. Bilabedel yapılacak Ortaokul, İlkokul, Anaokulu ve Aile Sağlığı
Merkezi’nin toplam inşaat alanı ve teknik detayları “Teknik Şartname” içerisinde belirtilmiştir.

İli

İlçesi

Mahallesi

Ziya
İstanbul

Başakşehir

Gökalp
(İkitelli-2)

Emsal

Emsale Esas

Oranı

İnşaat Alanı

(%)

(m2)

25.802,54

1.5

38.703,81

18.951,38

1.5

28.427,07

Konut Alanı

25.028,91

1.5

37.543,36

Konut Alanı

20.301,01

1.5

30.451,51

13.552,59

1

13.502,63

1

3.128,05

1

ASM*

4.350,31

1

Toplam

124.617,42

Ada

Parsel

No

No

1426

8

Konut Alanı

1426

9

Konut Alanı

1426

10

1426

11

Fonksiyonu

Ortaokul
Alanı*
İlkokul
Alanı*

Taşınmaz
Alanı (m2)

Anaokulu
Alanı*

135.125,76

*: Ada/Parsel bilgileri İdare tarafından imar uygulaması yapıldıktan sonra belli olacaktır. İnşaatı yapılacak
Okullar ve ASM’in teknik detayları Teknik Şartname içerisinde yer almaktadır. İdare, ihtiyaç olması
halinde Okullar ve ASM’nin m²’leri aynı kalmak kaydıyla söz konusu Okullar ve ASM’nin ilçe sınırları
içerisinde belirleyeceği başka bir yere yapımını isteme hakkını saklı tutar.
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4) Muhammen Bedel: 450.000.000,00-TL (Dörtyüzellimilyon- Türklirası)
İlgili kanun gereği Belediye mülkleri K.D.V.’den muaftır.
5) Geçici Teminatı (%3): 13.500.000,00-TL (Onüçmilyonbeşyüzbin - Türk Lirası)
6) İhalenin Yeri ve Zamanı:
a. Yapılacağı Yer: Başakşehir Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu, Başak
Mahallesi 5.Etap 1.Kısım Akşemsettin Cad. No:3 Başakşehir / İSTANBUL
b. Tarihi ve Saati: 09.07.2020, Perşembe günü saat:10:30
7) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati: 09.07.2020, Perşembe günü saat: 10:30
8) Tekliflerin Verileceği Yer: Başakşehir Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak
Müdürlüğü Başak Mahallesi 5. Etap 1.Kısım Akşemsettin Cad. No: 3 Başakşehir / İSTANBUL
9) İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler:
a. Adres Beyanı : Türkiye’de Tebligat için adres beyanı
b. İkametgah Belgesi: Kanuni ikametgah sahibi olduğunu gösteren belge.
c. Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi :
1. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve
Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış,
tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
d. İmza Sirküleri:
1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri/ beyannamesi,
2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
e. Teklif Mektubu : (2886 sayılı Yasanın 37. maddesine uygun),
f. Geçici Teminat : (2886 sayılı Yasaya uygun),
g. Vekâletname ve imza sirküleri: İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli
adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletname ile vekaleten katılanın noter
tasdikli imza sirküleri.
h. Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi: Ortak girişim olması halinde
Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi (ihale üzerine kaldığında noter
tasdiki yapılacaktır). Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (b),(c) ve
(d) fıkralarına göre temin edecekleri belgeler.
i. Mali Durum Belgeleri: İstekli firmaların bu işi yürütebilecek mali kapasiteye sahip
olduğunu gösteren Mali Durum belgesi verecektir. Bunun için hem banka referans mektubu hem
de toplam ciro durumlarını gösteren belgeleri sunmak zorundadırlar.
j. Banka Referans Mektubu: Bankalardan(katılım bankaları dahil) veya finans
kurumlarından alacakları Genel Müdürlük teyitli Banka Referans mektuplarının kullanılabilir
nakit kredi toplamlarının 90.000.000,00 TL (Doksanmilyon-Türk Lirası)’ndan, kullanılmamış
kredilerinin de yine 90.000.000,00 TL (Doksanmilyon-Türk Lirası)’ndan az olmadığını, ortaklık
olması halinde ortaklardan birinin yukarıda belirtilen tutarın % 50 sini, diğer ortaklardan da
herhangi birinin de % 25 den az olmamak kaydıyla geri kalan % 50 sini sağlayabildiklerini
belgelemeleri gerekmektedir. Ortaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin yukarıdaki şartı
karşılayabilmesi durumunda diğer ortaklarda bu şart aranmaz.
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Bu kriter birden fazla banka referans mektubu sunularak kullanılmamış nakit kredi
tutarları toplamlarıyla sağlanabilir.
k. Toplam Ciro: İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir
tablolarının Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ya da Vergi
dairelerince onaylanmış nüshalarını verecektir. Toplam cironun 100.000.000,00 TL (YüzmilyonTürk Lirası) olması gerekmektedir.
Toplam ciro Yıllara Yaygın İnşaat işi yapan firmalarda; Toplam Ciro = Net Satışlar +
(Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri-Bir Önceki Yıl Yıllara Yaygın İnşaat Onarım
Hakedişleri) şeklinde hesaplanacaktır.
Bir önceki yılın gelir tablosunun yeterlilik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki
yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların
parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde ortaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin yukarıdaki şartı
karşılayabilmesi durumunda diğer ortaklarda bu şart aranmaz.Bir önceki yılın dönem sonu
işlemleri kesinleşmediği hallerde ve bundan dolayı gelir tablolarının sunulamaması halinde; gelir
tabloları kesinleşmiş son 3(üç) yıla yukarıdaki madde uygulanır.
l. İş Deneyim Belgeleri: Kamu ya da özel sektörde son onbeş yıl içinde kendilerine ait ve
tek bir iş kapsamında en az toplam 75.000,00 m² komple bina inşaatını tamamlamış olduklarını
gösteren ilgili belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti iş deneyim olarak kabul edilecektir.
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde ortaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin yukarıdaki şartı
karşılayabilmesi durumunda diğer ortaklarda bu şart aranmaz.
m. Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler: Komple bina, Konut, Hastane, Ticaret
Merkezleri, Turistik Tesisler, Kültür, Eğlence ve Dinlenme Tesisleri, İmalathane, Fabrika vb.
tamamlanmış inşaat işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
n. Teknik Personel Taahhütnamesi: İsteklinin, iş kapsamında teknik personeli temin
edeceğine veya çalıştıracağına dair taahhütname.
o. Makine, Araç Taahhütnamesi: İsteklinin, iş kapsamında araç ve iş makinalarını temin
edeceğine veya bulunduracağına dair taahhütname.
p. Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6.
maddesinde yer alan yasaklılık durumunda olmadığına dair taahhütname.
10) Şartname ve Eklerinin Görülmesi ve Temini: Şartname ve ekleri, Başakşehir Belediye
Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Başak Mahallesi 5. Etap 1. Kısım Akşemsettin Cad.
No: 3 Başakşehir /İstanbul adresinde ücretsiz görülebilir ve 1.500,00-TL (Binbeşyüz-Türk Lirası)
karşılığı aynı adresten temin edilebilir.
11) Teklif Dosyalarının Teslimi: İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen
belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da
içeren kapalı zarflarını en geç ihale günü (09.07.2020 Perşembe) saat 10:30'a kadar Başakşehir
Belediye Başkanlığı Başak Mahallesi 5. Etap 1. Kısım Akşemsettin Cad. No: 3 Başakşehir /
İSTANBUL adresindeki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne sıra numaralı alındılar karşılığında
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen tarih ve saatten
sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
İlan olunur.
4376/1-1

24 Haziran 2020 – Sayı : 31165

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 57

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
1 - İHALENİN KONUSU:
Tapunun Şehitkamil İlçesi, Gazikent Mahallesi ve Şahinbey İlçesi Abdülhamidhan
Mahallesinde kayıtlı, aşağıda ada, parsel numarası, tapu alanı, imar durumu, m² rayiç bedeli,
toplam muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilen taşınmazların ayrı ayrı satışı işidir.
Sıra
No
1

2

3

4

Mahalle

Gazikent

Abdülhamidhan

Abdülhamidhan

Abdülhamidhan

Ada

Parsel

5824

1

6835

5

6849

6854

8

13

Tapu
Alan
2.357,27
m²
3.167,99
m²
3.345,20
m²
1.621,52
m²

Rayiç

Muhammen

Geçici

Bedeli

Bedel

Teminat

3.000,00

7.071.810,00

213.000,00

TL

TL

TL

800,00

2.534.392,00

76.100,00

TL

TL

TL

700,00

2.341.640,00

70.300,00

TL

TL

TL

400,00

648.608,00

19.500,00

TL

TL

TL

İmar Durumu
Akaryakıt +
LPG
(Yençok: 7,50)
Konut
(E: 1.20
Yençok: 8 Kat)
Konut
(E: 1.20
Yençok: 8 Kat)
Konut
(E: 0,50
Yençok: 3 Kat)

2 - İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:
İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile
ayrı ayrı yapılacaktır.
3 - İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ:
İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini, 250,00 TL karşılığında
Belediyemiz Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğünden temin
edebilirler. Her taşınmaz için ayrı şartname bedeli yatırılacaktır.
4 - GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:
İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili geçici teminatı,
Türkiye Vakıflar Bankası TR22 0001 5001 5800 7290 4046 01 IBAN nolu Belediyemiz banka
hesabına yatırabileceği gibi bankalar veya özel finans kurumlarından alacakları, süresiz banka
teminat mektubu da sunabilirler.
5 - İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:
Söz konusu yerlerin ihalesi 08.07.2020 Çarşamba günü saat 15.00’da Gaziantep
Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümence) ayrı ayrı
yapılacaktır.
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İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istenilen belgelerle birlikte İhale İşleri Şube
Müdürlüğüne 08.07.2020 Çarşamba günü saat 12.30’a kadar sıra alındılar karşılığında vermeleri
ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler nedeniyle
süresinde Komisyon Başkanlığına ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
6 - İSTENİLEN BELGELER:
Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.
- A. İÇ ZARF
Teklif mektubundan oluşur. Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel
kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul
edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan
herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler
reddedilecektir.
Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine
isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli
tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.
- B. DIŞ ZARF
Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir,
a) Teklif mektubunu içeren iç zarf,
b) Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus Müdürlüğü’nden veya eDevlet ‘ten temin edilecek),
c) Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası
bildirmesi,
ç) Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (İhale
tarihinin olduğu yıla ait olacak)
d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
e) Vekaleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter
tasdikli vekaletname ile imza sirküsü,
f) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname,
g) Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı,
ğ) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka
teminat mektubu,
h) Belediyemize borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış)
- C) DIŞ ZARFIN KAPATILMASI
Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine
isteklinin adı-soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta
olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühürlenip imzalanması gerekmektedir.
İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

4450/1-1

24 Haziran 2020 – Sayı : 31165

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 59

TAŞINMAZ SATILACAKTIR
Nilüfer Belediye Başkanlığından:
İŞİN ADI: 6.750.000,00 TL. Tahmini satış bedelli, 202.500,00 TL Geçici teminatlı,
1/1000 Ölçekli Göçmen Konutları Güneyi Uygulama İmar Planı dahilinde ‘Konut Alanında’
kalan İrfaniye/Balkan Mah. H21C02D4A pafta, 115 ada, 4 parsel nolu 6.113,89 m² arsanın
satılması işi 2886 Sayılı Kanunun 36 ncı maddesine göre Kapalı Teklif Arttırma Usulü ile ihaleye
konulmuştur.
İhalesi Belediyemiz Encümeninde 08/07/2020 Çarşamba günü saat 14.00’de yapılacaktır.
Şartnamesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosunda görülebilir. Belediyemiz ihaleyi yapıp
yapmamakta serbesttir.
İhaleye iştirak edecek şahısların;
a) İç Zarfa konulacak belgeler;
1) Teklif Mektubu,
b) Dış Zarfa konulacak belgeler;
1) İç Zarf,
2) Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,
3) Kanuni ikametgahlarını gösterir belge, (Yerleşim Yeri Belgesi vb.),
4) Vekaleten başvurularda vekaletname,
5) Nüfus Cüzdan örneği,
İhaleye iştirak edecek tüzel kişilerin;
a) İç Zarfa konulacak belgeler;
1) Teklif Mektubu,
b) Dış Zarfa konulacak belgeler;
1) İç Zarf,
2) Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,
3) 2020 yılında alınmış Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı
olduğuna dair belge,
4) Vekaleten başvurularda vekaletname,
5) Noter tasdikli imza sirküleri ile birlikte teklif mektuplarını havi kapalı tekliflerini ihale
günü saat 14:00’e kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosuna vermeleri gerekmektedir.
Postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez, ilan olunur.
www.nilufer.bel.tr
4373/1-1
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AKARYAKIT-LPG İSTASYONU KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Şişli Belediye Başkanlığından:
MADDE 1 - Mülkiyeti Şişli Belediyesine ait İstanbul İli, Şişli İlçesi, Merkez Mahallesi,
Darülaceze Caddesi, No:10 adresli, 10295 ada, 17 parsel üzerinde bulunan Akaryakıt ve LPG
satış istasyonu, Market, Araç Yıkama Tesisi, vesaire müştemilatları ve benzer eklentilerini içeren
4.202 m² yüzölçümlü taşınmazın tamamının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesi
gereğince Kapalı Teklif Usulünde artırım uygulanarak aşağıdaki tabloda bilgileri verilen kiralama
ihalesi yapılacaktır.

No

Mahalle, Ada,

10 yıllık Muhammen

Geçici Teminat

Kira

Parsel

Kira Bedeli

Bedeli

Süresi

11.400.000,00TL.+KDV.

342.000,00TL

10 Yıl

İhale Tarihi

İhale
Saati

Merkez
1

Mahallesi,
10295 ada, 17

14.07.2020

11:00

parsel

MADDE 2 - İstanbul İli, Şişli İlçesi, Darülaceze Caddesi, No:8 adresinde bulunan Şişli
Belediye Başkanlığı 1. Kat Belediye Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda 2886
sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulünde artırım uygulanarak
kiralama ihalesi yapılacaktır.
MADDE 3 - İhaleye ait şartname, 13.07.2020 Pazartesi günü saat 15.30’a kadar Emlak ve
İstimlak Müdürlüğünden 1.000,00(bin)TL. bedel ile satın alınabilir.
MADDE 4 - Geçici teminat bedelinin, nakit olarak ödenecekse en geç 13.07.2020
Pazartesi günü saat 16:00’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden tahakkuk ettirilmesi(aynı
gün ödenmesi), teminat mektubu gösterilecekse teminat mektubunun da aynı fıkrada belirtilen
tarih ve saate kadar Emlak ve istimlak Müdürlüğüne teslim edilmesi zorunludur.
MADDE 5 – İhaleye katılacaklar olanlar, 2886 Devlet İhale Kanunun ilgili maddelerine
göre hazırlanacak ihale belgelerini ve ihale tekliflerinin 14.07.2020 Salı Günü saat 11:00’a kadar
Belediye Encümenine teslim edecektir.
MADDE 6 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıda belirtilen şartlar aranır;
A)Mesleki Ve Teknik Yeterlilik Belgeleri
1)İstekli Gerçek Kişi ise;
a) Türkiye’de kanuni ikametgâhının olması
b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,(Türkiye’de tebligat için adres gösterecektir.)
c) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname.
ç) Nüfus cüzdanı, cüzdan fotokopisi
d) Şartname alındısına ilişkin makbuz
e) İhale şartnamesinde belirlenen geçici teminat bedelinin ödendiğine dair makbuz veya
limit dahilinde banka teminat mektubu,
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f) İhale konusu yerin görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyanı
2)İstekli Tüzel Kişi ise;
a) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi
odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan
ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge. (Türkiye’de
şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk
konsolosluğu veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
b) Tüzel kişi olması halinde kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi
bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk
konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
c) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirten 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,
ç) Ortak girişim olarak ihaleye katılınamaz.
d) Tüzel kişilerin, Vergi kimlik numarası ve Vergi levhası fotokopisi.
3) Diğer Hususlar
a) İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce idare tarafından “aslı
idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine
ekleyebilirler.
b) İstekliler adına ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin
vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannameleri
vermesi.
c) İhaleye katılacaklardan ihale doküman bedeli olarak 1.000,00-TL. (Bin Türk Lirası)
Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine yatırıldığına ilişkin makbuzu ihale teklif zarfında
sunacaklardır.
ç) İş bu şartnamenin 3. maddesinde yazılı miktarda geçici teminat vermesi. Muhammen
bedelin %3 ü kadar geçici teminat bedelinin Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırıldığına ilişkin
makbuz örneği veya banka teminat mektubu,
d) Gerçek ve Tüzel kişilerin ihaleye katılabilmesi için; Mali Hizmetler Müdürlüğünden
ilan tarihi itibari ile alınmış Şişli Belediyesine borcu olmadığına dair belgeyi sunmaları
gerekmektedir. İsteklilerin ilan tarihi itibariyle vergi ve SGK borçlarının olmadığına dair ilgili
kurumlardan alınmış belgeleri sunmaları gerektiği,
e)

Teklif

sahibinin

Bayisi

olduğu

Ana

Dağıtım

ve

Pazarlama

kuruluşundan/kuruluşlarından alınmış Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi
olduğuna dair Bayilik Sözleşmesini (Aslı veya noter tasdikli sureti veya idarece aslı görülmüştür
şerhi taşıyan örneğini teklif dosyasında sunacaktır.)
f) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş
İstasyonlu Bayilik Belgesinin/Belgelerinin aslını veya noter tasdikli suretini veya aslı görülmüştür
şerhi taşıyan örneğini teklifleri ile birlikte sunmaları gerektiği,
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g) İsteklilerin ihale ilan tarihinden itibaren son onbeş yıldan beri ihale konusu işle ilgili
aralıksız faaliyet gösterdiklerine dair belgeleri (ticarete sicil gazetesi, bayilik belgeleri, lisans
belgeleri)Sunması gerekmektedir.
ğ) İsteklilerin bayisi olduğu Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun EPDK Enerji
Piyasası Düzenleme Kurumu 2019 yılı Aralık ayı petrol piyasası sektör verilerine göre en fazla
akaryakıt satış verilerine göre toplam Pazar payı oranı sıralamasında ilk beş kuruluş arasında yer
alması gerekmekte olup bu husus ihale komisyonunca EPDK Aralık ayı raporu verilerine göre
tespit edilecektir.
B)Mali ve Ekonomik Yeterlilik Belgeleri
1) Bilanço veya eşdeğer belgeler
(1) İsteklinin bilançonun veya eşdeğer belgelerin istenildiği ihalelerde ihalenin yapıldığı
yıldan önceki yıla ait yayınlanması zorunlu olan yılsonu bilançosunun veya gerekli bölümlerinin
veya eşdeğer belgelerin,
a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir
yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa
vadeli borçlar) en az 0,50 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen
varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir.)
b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının
(öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,25 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat
maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve
belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın
inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hak ediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.
(2) Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait
belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik
kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
(3) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim
yılından farklı hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin bilançoları için bu hesap dönemi esas
alınır.
(4) Bilanço veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren
bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve (Ek ibare:12/06/2015-29384 R.G./1. md.;
mülga ibare:13.06.2019-30800 R.G./2. md., yürürlük:23.06.2019) yeminli mali müşavir veya
serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı
ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren
bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci
tarafından onaylanmış olması gereklidir.
2)İş hacmini gösteren belgeler
(1) İsteklilerin iş hacmini gösteren belgelerini sunması gerekmektedir;
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun,
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b) (Değişik bent:13.06.2019-30800 R.G./3. md.; yürürlük:23.06.2019) satış ile ilgili ciro
tutarını gösteren belgenin, her ikisinin de idarelerce istenilmektedir.
(2) Aday veya isteklinin birinci fıkrada belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir.
(3) (Değişik fıkra:13.06.2019-30800 R.G./3. md.; yürürlük:23.06.2019) satış işleri ile
ilgili ciro tutarını tevsik etmek üzere; yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali
müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belge sunulur.
(4) Toplam ciro; gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından, satıştan iadeler, satış
iskontoları ve diğer indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle ulaşılan net satışlar tutarıdır.
(5) (Değişik fıkra:13.06.2019-30800 R.G./3. md.; yürürlük:23.06.2019) Hizmet işleri ile
ilgili ciro tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında, taahhüt altında devam eden hizmet
işlerinin gerçekleştirilen kısmından veya bitirilen hizmet işlerinden elde edilen gelirlerin toplamı
dikkate alınır.
(6) Kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu
takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp
sağlanmadığına bakılır.
(7) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı
hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin gelir tablosu için bu hesap dönemi esas alınır.
(8) Gelir tablosunun veya serbest meslek kazanç defteri özetinin (Ek ibare: 12/06/201529384 R.G./1. md.; mülga ibare:13.06.2019-30800 R.G./3. md., yürürlük:23.06.2019) yeminli
mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması
zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve
bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.
3)Bankalardan temin edilecek belgeler
(1)Mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilecek yeterlik belgesi, banka
referans mektubudur. Banka referans mektubu, Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren
bankalardan temin edilebilir. Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra
düzenlenmiş olması zorunludur.
(2) Banka referans mektubuna ilişkin yeterlik kriterleri aşağıdaki esaslara göre belirlenir:
a) Yukarıdaki bentlerde belirtilen kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da
birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
(3) Gerek görüldüğünde, banka referans mektubunun teyidi ilgili bankanın genel
müdürlüğünden veya şubesinden idarelerce yapılır. Yapılan teyitlerin bankanın en az iki
yetkilisinin imzasını taşıması zorunludur.
MADDE 7 - İhale kira bedeli net olup, ihalede gerçekleşecek on yıllık ihale bedeli
üzerinden sözleşmenin imzalanmasından önce kiralayan tarafından bir defada on yıllık sözleşme
bedelinin tamamını KDV.’ si ile birlikte İdare hesabına yatırıldıktan sonra, sözleşme
imzalanacaktır.
MADDE 8 - Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
MADDE 9 - İdare ihaleyi yapıp, yapmamakla serbesttir.
İLAN OLUNUR.
4331/1-1
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2 KALEM MAL ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:
İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen
projeler için gerekli olan 2 kalem mal alımı ihalesi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3.maddesi
(f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554
sayılı Kararname eki esaslarının 20. Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale
edilecektir.
1 - İdarenin
a) Adresi
: İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Bilimsel
Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez
Kampüsü Beyazıt/İSTANBUL
b) Telefon ve Faks Numarası
: Tel: 0 212 4400017 - Faks: 0 212 4400019
c) Elektronik Posta Adresi
: satinalma@istanbul.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)
: 2 - İhale Konusu malın:
a) Niteliği, türü
1-) İki kalem sistem alımı
1-Kalça Traksiyon Sistemi
2-Kalça Traksiyon Sistemi için Optik - Kanül - Trakor
İhale kayıt no: 2020/318802
2-) Zeta Potansiyeli ve Nano Boyut Ölçüm Sistemi
İhale kayıt no: 2020/318821

Miktarı

1

Adet

1

Adet

1

Adet

İhale tarihi İhale saati
29.06.2020
11:00

29.06.2020

11:30

b-c) Teslim Tarihi ve Teslim Yeri:
b-c-1) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 takvim günü içinde İ.Ü.
İstanbul Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalına teslim edilecektir.
b-c-2) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 takvim günü içinde
İ.Ü.Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsüne teslim edilecektir.
3 - İhalenin yapılacağı Yer: İ.Ü Rektörlük Binası Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon
Birimi Merkez Kampüsü Beyazıt/İSTANBUL
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1.1. 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,
4.1.2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.5. İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen
iş ortaklığı beyannamesi,
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel
kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun
belge,
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4.1.7. Teklif edilen cihazın Ürün Onay Belgesi (Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında
teklif ettikleri ürünlerin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandığına dair belge) : Tıbbi cihaz
durumu, tedarikçi/bayi belgelerinin yer aldığı çıktıları teklifleriyle birlikte sunmalıdır. İstekliler
tarafından sunulan bu belgelerin sorgulamaları, öncelikle Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
(TİTCK) Ürün Takip Sistemi (ÜTS) https://utsuygulama.saglık.gov.tr/ adresinden yapılacaktır.
Eğer ürün ÜTS'de kayıtlı değil ise bu belgelerin sorgulamaları TİTUBB sisteminden yapılacaktır.
Tıbbi cihaz yönetmelik kapsamı dışında olan ürünler için isteklilerin kapsam dışı yazılı beyanları
esastır. (1 sıra nolu ihale için istenmektedir.)
4.2. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: 2 SIRA NOLU İHALE İÇİN
İSTENMEKTEDİR.
a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili
temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki
belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
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. Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye
cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
4.3.1.1. İstekli tarafından önerilen ürün ile ilgili teknik şartname ile karşılaştırma
yapılabilmesi için teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım
materyallerinin eksiksiz sunulması gerekir. Teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında
teknik şartnamenin tüm maddelerinin cevabının isteklice imzalı ve kaşeli olarak verilmesi
gerekmektedir. Önerilen ürün teknik şartnameye uymak zorundadır. Teknik Şartnameye uymayan
ürün değerlendirme dışı bırakılır.
4.3.2. İş deneyimini gösteren belgeler 2 SIRA NOLU İHALE İÇİN İSTENMEKTEDİR.
4.3.2.1. Teklif edilen bedelin % 30’undan az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer
işlere ait tek sözleşmeye ilişkin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel
içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin
olarak; ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri
tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgesinin sunulması zorunludur.
Devredilen işlerde (Ek: 3/7/2009-27277 R.G/3. md.) ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin
tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul
işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerini sunmalıdır.
İstekli tarafından; kesin kabul tarihi, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru
tarihi arasında olan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeler de sunulabilir ve bu
belgeler birinci fıkra kapsamında değerlendirilir.
İş ortaklığında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması gerekir.
Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim
tutarından fazla olması zorunludur. Pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin
iş deneyim tutarından fazla olması ve asgari iş deneyim tutarının en az %20’sini sağlaması
şartıyla iş deneyim tutarının kalan kısmı diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından
karşılanabilir. Pilot ortağa ait iş deneyimini gösteren belgenin yeterlik kriterini sağlaması halinde,
diğer ortaklar iş deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir. Ancak ihaleye katılan iş
ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce
kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren
belgelerin sunulması halinde, pilot ortağın birinci cümledeki orana göre asgari iş deneyim tutarını
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sağlaması koşulu aranmaz. Pilot ortağın teknolojik ürün deneyim belgesi sunması durumunda,
pilot ortağın asgari iş deneyim tutarının en az %20’sini sağlaması ve diğer ortaklardan her birinin
iş deneyim tutarından fazla olması koşulu aranmaz; asgari iş deneyim tutarının kalan kısmının
diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından karşılanması zorunludur.
İş deneyimini gösteren belgeler; adayın veya isteklinin ihale konusu mal veya benzer
işlerdeki deneyimini ortaya koyan iş bitirme belgesi ile gerçek kişilere veya iş bitirme belgesi
düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa gerçekleştirilen işlere ilişkin olarak
Yönetmeliğin 46 ncı maddesinde belirtilen belgelerdir. Bu belgeler;
Bu Kanun kapsamındaki idareler ile Kanun kapsamı dışındaki kamu kurum ve
kuruluşlarına (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıf yükseköğretim kurumları
hariç), bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak yurt içinde veya yurt dışında gerçekleştirilen
ve kesin kabulü yapılarak tamamlanan mal alımları için yükleniciye bu Yönetmelik ekinde yer
alan standart form esas alınarak iş bitirme belgesi düzenlenir. Bu belge, idarenin ilgili birimi
tarafından hazırlanır ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanır.
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile vakıf yükseköğretim kurumlarına
gerçekleştirilen işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına yönelik olarak 213 sayılı
Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen fatura örnekleri veya bu
örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı
suretleri ile serbest meslek makbuzu nüshaları veya bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir,
serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, iş deneyimini gösteren
belgelerdir. Bu belgelerin değerlendirilmesinde; özel sektöre gerçekleştirilen işlerin
değerlendirilmesinde uygulanan hükümler esas alınır.
Tüzel kişi tarafından iş deneyimini tevsik etmek üzere, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda
temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait iş deneyimini gösteren belgenin sunulması halinde;
ticaret sicili müdürlükleri veya meslek mensubu yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci
mali müşavir) tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren ortaklık tespit
belgesinin sunulması zorunludur. Ticaret sicili müdürlükleri veya meslek mensubu tarafından
düzenlenen ortaklık tespit belgesinin, düzenlendikten sonra iş deneyimini gösteren belgeyi
kullanan tüzel kişinin temsilcisi ve iş deneyimini gösteren belge sahibi tarafından imzalanması
gerekmektedir.
Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgenin, ihale veya son başvuru
tarihinden geriye doğru en az bir yıldır kesintisiz olarak aynı tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda
temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait iş deneyimini gösteren
belgelerin tamamı teminat süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi
5.1. 1 sıra nolu ihale için ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre
belirlenecektir.
5.2. 2 sıra nolu ihale için; ekonomik olarak en avantajlı teklif, fiyat dışındaki unsurlar da
dikkate alınmak suretiyle belirlenecektir. Burada tanımlanan üstün özellikler fiyat dışı unsur
olarak nisbi ağırlıkları oranında ihale kararını etkileyecektir. Değerlendirmede aşağıdaki formül
kullanılacak ve ihale, formülle hesaplanan efektif fiyat teklifi en düşük olan isteklide kalacaktır.

Teklif Edilen Fiyat
Efektif Fiyat = ---------------------------------------------( 1+ Topladığı Nispi Ağırlık / 100 )
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1) Yüksek ve düşük konsantrasyonlu numunelerle çalışırken yüksek duyarlılıkta sonuç
alabilmek için 550 nm’nin altında dalga boyu ile 10 mW ve üzerinde güce sahip ışık kaynağına
sahip bir sistem teklif edilmesi. Bu üstün özelliğe 3 puan verilir.
2) Cihazın lazeri uzun ömürlü olması ve ısınmaya ihtiyaç duymadan çalışmaya
başlanılabilmesi için Laser Diode (LED) tipinde lazer olması. Bu üstün özelliğe 3 puan verilir.
3) Cihaz ile buffer içerisinde yer alan biyolojik numuneler veya elektrik kuvvetiyle
indirgenme-yükseltgenme reaksiyonuna sebep olabilecek ürünler yanmadan ve zarar görmeden
ölçülebilmesi için cihazda kullanılan elektrotlara çok düşük oranda elektrik kuvveti uygulanarak
örneğin yanması veya zarar görmesinin önüne geçilmek için elektrotlar arası mesafe 6 mm.’den
fazla olmaması. Bu üstün özelliğe 5 puan verilir.
4) Cihaz ayrıca yüksek iletkenlik değerine sahip biyolojik ve kimyasal örneklerde örneğe
zarar vermeden ölçüm sağlanabilmesi için zeta potansiyeli ölçümlerini küvet elektrotlarına en
fazla standart olarak 3 V elektrik kuvveti uygulayarak yapmalıdır. Uygulanan elektrik kuvvetini
arttırmak mümkün olmalıdır ancak; cihaz 0 – 20 S/m arasında iletkenlik değeri olan ölçümlerde 3
V’luk elektrik kuvvetini arttırmadan ölçüm yapacak şekilde dizayn edilmiş olması. Bu üstün
özelliğe 5 puan verilir.
5) Zetapotansiyeli ölçümlerinde kullanılan küvetler kullanım ömrünün uzun olması için
standart olarak karbon kaplama elektrottan imal edilmiş olmalıdır ve böylece bir küvet en az 1000
analiz ve üzerinde analiz için kullanılabilmesi. Bu üstün özelliğe 1 puan verilir.
6 - İhale, katılma koşullarını sağlayan tüm yerli ve yabancı isteklilere açık olup yerli
istekli lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon
Birimi Merkez Kampüs Beyazıt/İSTANBUL) görülebilir, 100,00 - Türk Lirası İ.Ü. Strateji
Geliştirme Başkanlığına (Süleymaniye Cad. No: 25 Beyazıt-İstanbul) yatırılarak veya Strateji
Geliştirme
Daire
Başkanlığı’nın
Halk
Bankası
Beyazıt
Şubesi
IBAN
no:
TR300001200982000006200266 hesabına EFT, havale yapıldığına ilişkin dekont karşılında
İ.Ü.Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden satın alınabilir. (Her iş için ayrı ayrı
ihale doküman bedeli yatırılmalıdır.)
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar İ.Ü. Rektörlük Binası Bilimsel Araştırma
Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüs Beyazıt/İSTANBUL adresine elden teslim
edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9-1- İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.(1 sıra nolu
ihale için)
9-2- İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale
üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. (2 sıra
nolu ihale için)
İstekliler tekliflerini götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine
bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10-İstekliler ihalesine iştirak etmiş oldukları her iş için teklif edilen bedelin %3’ünden az
olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü
olmalıdır.
12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13- Bütün tekliflerin red edilmesi ve ihalelerin iptal edilmesinde idare serbesttir.
4474/1-1
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

4484/1-1

24 Haziran 2020 – Sayı : 31165

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 69

Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI
Hacettepe Üniversitesinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Kanunun 4/D maddesi
kapsamında, 4857 sayılı iş Kanunu ve "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında işçi Alınmasında
Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamında Türkiye iş Kurumu (İŞKUR)
aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde "Sürekli işçi" alımı yapılacaktır.
Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İŞ-KUR internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır.
Başvuru şartlarını taşıyan adaylar İŞKUR internet sitesinden 24/06/2020 - 28/06/2020 tarihleri
arasında online olarak veya Alo 170 telefon numarası üzerinden müracaat edilecektir.
KONTENJAN DAĞILIMI
Çalıştırılacağı

Kadro

Hizmet Türü

Sayısı

İlan Şartı

YÖNTEM

* En az ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak.
*Silahsız Geçerli Özel Güvenlik Eğitim Sertifikasına/Belgesine
sahip olmak.(Belge teslim tarihinden itibaren en az 6 ay geçerlilik
süresi olmak.)
NOTER

Sürekli İşçi
(Güvenlik

10

Görevlisi-silahsız)

KURA VE
SÖZLÜ
SINAV

* En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.(Devriye
gezilmesi için zaruridir.)
* Başvurunun son günü itibariyle 20 yaşını tamamlamış-35
yaşını doldurmamış olmak.
* Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu
olmamak.
* Üniversite Hastanesinde iç ve dış mekan da vardiyalı
sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.
* Ankara il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.
* En az ilköğretim mezunu olmak.

NOTER

Sürekli İşçi
(Temizlik

13

Görevlisi)

KURA VE
SÖZLÜ
SINAV

* Başvurunun son günü itibariyle 20 yaşını tamamlamış-40
yaşını doldurmamış olmak,
* Temizlik işi yapmaya engel olacak sağlık sorunu olmamak.
* Üniversite Hastanesinde iç ve dış mekan da vardiyalı
sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.
* Ankara il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.
* Ortaöğretim Kurumlarının hasta ve yaşlı hizmetleri alanının
engelli bakımı, hasta bakımı ve yaşlı hizmetleri dallarından ya
da sağlık hizmetleri alanının ebe yardımcılığı, hemşire
yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği dallarından birinden

NOTER

Sürekli İşçi (Hasta
ve Yaşlı Bakım
Elemanı)

37

KURA VE

mezun olmak.
* Başvurunun son günü itibariyle 20 yaşını tamamlamış-35

SÖZLÜ

yaşını doldurmamış olmak.

SINAV

* Hasta ve yaşlı bakımı işini yapmaya engel olacak sağlık
sorunu olmamak.
* Üniversite Hastanesinde iç ve dış mekanda vardiyalı
sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.
* Ankara il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.
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I. BAŞVURU ŞARTLARI
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2. 20 yaşını tamamlamış olmak.
3. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan(bölümden/programdan) son başvuru
tarihi itibariyle mezun olmak.
4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı
almıyor olmak.
5. Göreve başlayacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun olmaması
(ruhsal ve fiziksel) gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. Aksi durumda
ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
6. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında işçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik'in 17 inci maddesi gereğince yapılacak sınavda başarılı olmak.
II. AÇIKLAMALAR
1. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
(Başvuru yapan adayların başvuru sürecini Üniversitemiz internet adresinden takip etmeleri önem
arz etmektedir.)
2. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya
meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
3. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR ) tarafından gönderilen listeden 08.07.2020 tarihinde saat
14.00 da Üniversitemiz Kültür Merkezin de noter tarafından kura çekilecek genel ve öncelikli
listeden açık iş sayısının 4er katı asıl,4er katı yedek üye belirlenecektir.14.07.2020 tarihinde saat
14.00 da Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığında sözlü mülakat yapılacaktır. Mülakat sonrası
kazanan adaylar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı internet sitesinde (pdb@hacettepe.edu.tr)
yayınlanacak ve yayınlandığı tarihten itibaren 5 iş günü süresi içinde istenen belgeleri
Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına ibraz edeceklerdir.
4.Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk,
zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini
aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
III. İŞE GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER;
1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2. 2 adet vesikalık fotoğraf
3. İkametgah Belgesi (Kare kodlu veya barkodu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
4. Adli Sicil Belgesi (Kare kodlu veya barkodu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
5. Diploma veya mezuniyet belgesi (kare kodlu veya barkodu E-devlet çıktısı kabul
edilecektir.)
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6. STK’dan emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge (kare kodlu veya barkodu
E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
7. Erkek adaylar için Askerlik belgesi (kare kodlu veya barkodu E-devlet çıktısı kabul
edilecektir.)
8. Atamaya hak kazanılan mesleği yapmaya herhangi bir engeli bulunmadığına dair tam
teşekküllü hastaneden alınmış Sağlık Raporu
9. Güvenlik Görevlisi olarak başvuru yapan adaylardan temel eğitim belgesi
10. Özel güvenlik kimlik kartı.(5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun
14'üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimin başarıyla tamamlamış olmak, özel
güvenlik kimlik kartına sahip olmak.) (Özel güvenlik kimlik kartının belge teslim tarihinden
itibaren en az 6 ay geçerlilik süresi olmak.)
IV. Atama İşlemleri
1. Mülakat sonucunda kadro sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.
Mülakat sonucunda ataması yapılanlardan işe başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı
sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak
suretiyle atama yapılabilecektir.
2. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış,
yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri
yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların
nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve
başlatılmayacaktır.
V. GERÇEĞE AYKIRI BEYAN
1. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin
sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
4395/1-1

—— • ——
Çağ Üniversitesi Rektörlüğünden:
DÜZELTME İLANI
22.06.2020 tarih ve 31163 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan
Öğretim Üyesi Alımı ilanımızda Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü ile ilgili ilan metni aşağıdaki
gibi düzeltilmiştir.
Fakülte

Bölüm

Kadro Sayısı

Unvan

Uzmanlık Alanı

Hukuk Fakültesi

Hukuk

1

Doçent

Hukuk Tarihi
4493/1-1
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Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:
DÜZELTME İLANI
18 Haziran 2020 tarih ve 31159 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan
Öğretim Üyesi Alımı ilanımızda Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü
Uluslararası Politik İktisat Anabilim Dalı Doçent kadrosu ile ilgili ilan metni aşağıdaki gibi
yeniden düzenlenmiştir.
İlan olunur.
ANABİLİM DALI/
BİRİM ADI

BÖLÜMÜ

ANASANAT DALI/
PROGRAM

KADRO
UNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Uluslararası İlişkiler alanında Doçent
Siyasal Bilgiler
Fakültesi

Uluslararası Uluslararası Politik
İlişkiler

İktisat

Doçent

1

unvanı almış olmak. Uluslararası Politik
Ekonomi, Küresel Yönetişim, Bölgeselcilik
alanında çalışmalar yapmış olmak.

4486/1-1

—— • ——
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
VAKFIN ADI: Diplomasi Vakfı.
VAKFEDENLER: Enis GÜVEN.
VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL.
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE
NO’SU: İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesinin 19/06/2020 tarih ve E: 2020/252, K: 2020/248
sayılı kararı.
VAKFIN AMACI: Türkiye’nin uluslararası arenada bilinirliğini ve gücünü artırma
saikiyle hareket eden Diplomasi Vakfı, ülkemizin menfaatleri doğrultusunda uluslararası iş
birliklerini güçlendirmeyi ve ülke tanıtımına katkıda bulunmayı hedeflemek ve senette belirtilen
diğer amaçları gerçekleştirmektir.
VAKFIN MAL VARLIĞI: 80.000,00 TL (SeksenbinTürkLirası).
YÖNETİM KURULU: Enis GÜVEN, Gökcan GÜRSOY, Mehmet BİNİCİ, Sefa KURT.
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Tasfiyesinden arta
kalan mal ve hakları Mütevelli Heyetinin kararıyla Mütevelli Heyetinin alacağı kararda gösterdiği
vakıf ve/veya vakıflara devredilir.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.
4476/1-1
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Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme
ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve
özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Tıp
Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda; 4 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam
zamanlıdır.
Profesör kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir
dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve
yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve
çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.
Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir
dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve
yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve
çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve
bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren
belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve
çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.
Başvurular bu ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C.
Beykent Üniversitesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir.
Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden
başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili
birimlerden öğrenilecektir.
Duyurulur.

Fakülte /
Yüksekokul /
Enstitü

Bölüm / Program /

Kadro

Anabilim Dalı

Sayısı

Oyunculuk

1

Güzel Sanatlar
Fakültesi

Tıp Fakültesi

Kadro Unvanı

Doktor Öğretim
Üyesi

Uzmanlık Alanı

Oyunculuk, Tiyatro, Tiyatro
Eleştirmenliği ve Dramaturji, OperaŞan, Müzik, Bale

1

Profesör

Genel Cerrahi

1

Doçent

Genel Cerrahi

Genel Cerrahi ABD
1

Doktor Öğretim

Genel Cerrahi

Üyesi

4393/1/1-1
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Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI
Üniversitemizin aşağıda belirtilen Yüksekokul programlarına, 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak
Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri
uyarınca, 1 Araştırma Görevlisi alınacaktır.
Duyurulur.
Sağlık Bilimleri

Fizyoterapi ve

Yüksekokulu

Rehabilitasyon

1

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

ALES: 70

alanından lisans mezunu olmak.

YDS: 50

SAY

Arş.
Gör.

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ
Duyuru Başlangıç Tarihi
: 24.06.2020
Son Başvuru Tarihi
: 08.07.2020
Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlanı : 09.07.2020
Giriş Sınavı Tarihi
: 13.07.2020
Nihai Değerlendirme
: 14.07.2020
Başvurular Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen ve/veya posta yoluyla yapılmalıdır. Süresi
içerisinde yapılmayan ya da eksik belgeli başvurular işleme alınmayacak olup, posta ile yapılan
başvuruların son başvuru tarihine kadar ulaşmış olması gerekmektedir. Postada yaşanan
gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
İSTENEN BELGELER
1- Beykent Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben yazılmış, başvurulan kadroyu ve iletişim
bilgilerini içeren ıslak imzalı başvuru dilekçesi,
2- YÖK formatlı özgeçmiş.
3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
4- 2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
5- Adli Sicil Kaydı Belgesi
6- Lisans /Yüksek Lisans /Doktora Diploması onaylı örneği (Diploma Yurt Dışından
Alınmış İse YÖK Denklik Belgesi)
7- Lisans Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği.
8- ALES Belgesi
9-Yabancı Dil Belgesi
10- ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet
belgesi ve atama olur yazısı.
11- Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi.
12- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge.
Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları Üniversitemizin www.beykent.edu.tr
web adresinde yayınlanacak olup, bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat
yapılmayacaktır.
Aday Başvuruları:
Beykent Üniversitesi Ayazağa-Maslak Yerleşkesi
Yazı İşleri Müdürlüğü
Ayazağa Mah. Hadım Koruyolu Cad. No: 19
34396 Sarıyer, İstanbul
4393/2/1-1
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Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:
AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili
maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayınlanan Öğretim
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atama İlkeleri uyarınca asgari şartlara haiz, Öğretim Üyesi (Profesör) alınacaktır.
Profesörlük kadrosuna atanma kriterlerini 31.12.2018 tarihinden önce karşılayanlar için Çukurova
Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama İlkeleri; diğer başvurular için ise Çukurova
Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri’nin dikkate alınması
gerekmektedir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinde belirtilen şartları
taşımaları gerekmektedir.
Başvuru Şartları:
* Profesör kadrosu için, başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine
(http://personel.cu.edu.tr/tr/# adresinden temin edilebilir) nüfus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş,
puanlar çizelgesi, adli sicil kaydı, doçentlik belgesinin onaylı fotokopisi, yayın listelerinin
eklenmesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan salt okunur altı (6) adet CD ile
Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunulması gerekmektedir.
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen asgari koşulların
yanında Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Çukurova
Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama İlkeleri ve Çukurova Üniversitesi Öğretim
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerine uymaları ve belirtilen koşulları sağlıyor olmaları
gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Konu
hakkında gerekli bilgiler http://cu.edu.tr/duyurular adresinden öğrenilebilir.
* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu ve Doçentlik
belgelerinin Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
* Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi)
çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek
ibraz edeceklerdir.
- Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içinde
şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Postadan kaynaklanabilecek gecikmelerden Üniversitemiz
sorumlu olmayacaktır. Başvuru süresi içinde yapılmayan ve belirtilen koşulları taşımayan
başvurular kabul edilmeyecektir.
Süreçle ilgili yardım ve destek için: personelakademik@cu.edu.tr
DUYURULUR.
Rektörlük: 0 322 338 60 84, 85 dahili 2944
ANABİLİM DALI/

BİRİM

BÖLÜM

Adana Meslek

Turizm ve

Turizm ve Seyahat

Yüksekokulu

Eğlence

Hizmetleri

PROGRAM

UNVAN DERECE SAYI NİTELİK

SeyahatProfesör

1

1

Hizmetleri
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24 Haziran 2020 – Sayı : 31165

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 79

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) Teftiş Kurulu Başkanlığında bulunan
7 (yedi) adet Müfettiş Yardımcısı (İdari) kadrosuna atama yapılmak üzere yazılı ve sözlü sınav ile
personel alınacaktır.
I - Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına Katılabilme Koşulları:
Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:
(1) ÖSYM tarafından 2018 veya 2019 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı,
(KPSS) sonucunda P - 48 puan türünden en az 75 puan almak kaydıyla, başvuruda bulunanlardan
en yüksek puanlı 140 kişi içerisinde bulunmak. (140’ncı adayla aynı puana sahip olan adaylar da
sınava kabul edilirler.)
(2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde sayılan genel şartları
taşımak.
(3) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 (otuz beş) yaşını
doldurmamış olmak. (01.01.1985 tarihinden sonra doğanlar.)
(4) En az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat,
işletme fakülteleri veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt
içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
(5) Sağlık durumu, her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli bulunmak.
II - Sınava Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler:
(1) Adayın adı ve soyadı, doğum yeri ve tarihi, mezun olduğu yüksek öğretim kurumu ve
gerekli diğer bilgilerin bulunduğu sınav başvuru formu (Formda belirtilen adres, ikametgah
beyanı yerine geçecek olup, adaylara yapılacak bütün yazılı tebligatlar bu formda beyan edilen
adrese yapılacaktır.).
(2) Aday başvuru dilekçesi.
(3) Son bir yıl içerisinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf. (bir adedi sınav başvuru
formuna yapıştırılacak.)
(4) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuç belgesi.
(5) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılı kimlik kartı / nüfus cüzdanı fotokopisi,
(6) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı, noter, üniversite veya Başkanlıkça onaylı
örneği (Belgenin aslı ile şahsen müracaat edilmesi halinde Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından,
bir örneği tasdik edilerek, aslı iade edilecektir.) (Eğitimi yurt dışında tamamlamış olanların
diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği.), e–Devlet üzerinden alınmış “Yükseköğretim
Mezun Belgesi” de geçerli kabul edilecektir.
(7) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,
(8) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı,
(9) Sağlık durumu bakımından yurdun her yerinde, her türlü iklim ve yolculuk
koşullarında görev yapmaya elverişli olduklarına dair yazılı beyanı,
(10) Adayın kendi el yazısıyla doldurulmuş özgeçmiş formu,
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Başvurusu kabul edilip, isimleri giriş sınavına katılacaklar arasında yer alanlardan,
gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları
yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve ayrıca haklarında Cumhuriyet
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
III - Başvuru Şekli ve Yeri:
Sınava giriş şartlarına ve konularına ilişkin ayrıntılı bilgileri içeren sınav başvuru formu
ve diğer beyan formları, MAPEG Teftiş Kurulu Başkanlığından veya www.mapeg.gov.tr internet
adresinden temin edilebilir.
Giriş sınavına katılmak için başvurular 29/06/2020 tarihinde başlayacaktır. Sınava
katılabilmek için isteklilerin müracaat formunda belirtilen belgelerle birlikte en geç 10/07/2020
günü mesai bitimine kadar (saat: 17.00); Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu
Başkanlığı Mevlana Bulvarı no:76 06560 Beştepe/Yenimahalle/ANKARA adresine elden
(şahsen) veya posta ile başvurmaları gerekmektedir.
Başvuru

tarihinden

sonra

yapılan

müracaatlar,

postada

meydana

gelebilecek

gecikmelerden dolayı bu tarih ve saatten sonra ulaşan başvurular ile eksik veya geçersiz belgelerle
yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
IV - Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Aday Belgesi (Sınav Giriş Belgesi):
“Yazılı Sınava Girmeye Hak Kazanan Adayların Listesi”, 20.07.2020 tarihinde
(www.mapeg.gov.tr.) internet adresinden ilan edilecektir.
Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların sınava girecekleri yerleri gösteren sınav giriş
belgeleri

29.07.2020

tarihinde

Ankara

Üniversitesi

Sınav

Yönetim

Merkezinin

(aday.ankara.edu.tr.) web adresinde yayınlanacaktır.
V - Yazılı Sınavın Tarihi ve Yeri:
Giriş sınavı yazılı ve sözlü sınav aşamalarından oluşur. Yazılı sınav çoktan seçmeli ve test
usulüyle 08.08.2020 Cumartesi günü saat 10:00’da başlayacak ve tek oturumda, Ankara
Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi (ASYM) tarafından Ankara’da yapılacaktır. Sınavın
başlamasını izleyen ilk 15 dakikadan sonra binaya gelen hiçbir aday sınava alınmayacaktır.
Adaylar sınava gelirken ASYM tarafından verilen sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik
belgelerinden herhangi birini (T.C. Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı nüfus cüzdanı, T.C. Kimlik
Kart (yeni kimlik) süresi geçerli pasaport.) yanlarında bulunduracaklardır.
VI - Sınav Konuları:
A) HUKUK;
1- Anayasa Hukuku.
2- Medeni Hukuk.
3- Borçlar Hukuku.
4- Ticaret Hukuku.
5- Ceza Hukuku.
6- Ceza Muhakemesi Hukuku.
7- İdari Yargılama Usulü Hukuku.
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8- İdare Hukuku.
9- İcra ve iflas Hukuku.
B) EKONOMİ (İKTİSAT);
1- Mikro Ekonomi.
2- Makro Ekonomi.
3- Güncel Ekonomik Sorunlar.
4- İktisadi Düşünceler ve Doktrinler Tarihi.
5- Para-Banka.
6- Uluslararası Ekonomi.
C) MALİYE;
1- Maliye Politikası.
2- Kamu Gelir ve Giderleri.
3- Kamu Borçları.
4- Bütçe.
5- Türk Vergi Sistemi ve Kanunlarının Esasları.
Ç) MUHASEBE;
1- Genel Muhasebe.
2- Muhasebe ve Bilanço Teorisi.
3- Bilanço Analizi ve Teknikleri.
4- Ticari Hesap.
D) YABANCI DİL;
İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden birisi.
VII - Sınavın Şekli, Değerlendirilmesi, Sonuçların Duyurulması ve Sınav Sonucuna İtiraz:
(1) Giriş Sınavı, yazılı sınav ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı ve sözlü
sınavlarda tam not 100 puandır.
(2) Yazılı sınav; sadece bir doğru cevap seçeneği olan çoktan seçmeli (5 seçenekli) test
usulünde yapılacaktır. Sınavda yer alan her soru puan olarak eşit ağırlığa sahip olacaktır. Yanlış
cevap/cevapların doğru cevaplara etkisi olmayacaktır. Sınav puanı hesaplamasında (Puan =
(Doğru Sayısı / Soru Sayısı) *100) formülü kullanılacaktır. Sınav sonuçları virgülden sonra iki
hane olacak şekilde yuvarlama yapılmadan hesaplanacaktır.
(3) Yazılı sınavda her bir sınav grubundan 20’şer adet olmak üzere, toplam 100 adet soru
sorulacaktır.
(4) Yazılı sınavı başarmış sayılabilmek için; adayların her alanda (Hukuk, İktisat, Maliye,
Muhasebe, Yabancı dil) en az 60 puan alması ve ortalamasının en az 70 puan olması zorunludur.
Sözlü sınava, başarılı sayılan adaylar arasından en yüksek yazılı sınav puanını almış ilk 28 aday
çağırılacaktır.
(5) Yazılı sınavda eşit puan almış olmaları nedeniyle 28. aday sayısının birden fazla
olması halinde bu puana sahip adayların tümü sözlü sınava çağırılacaktır. Diğerleri için yazılı
sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.
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(6) Yazılı sınavı kazananlar; sözlü sınavının yeri ve tarihi www.mapeg.gov.tr internet
adresinde ayrıca ilan edilecek ve posta yoluyla da bildirim yapılacaktır.
(7) Sözlü sınavda adaylar;
a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
e) Genel yetenek ve genel kültürü,
f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden ayrı ayrı değerlendirilir.
Sözlü sınavda başarılı sayılmak için yüz tam puan üzerinden en az 70 puan alınması şarttır.
(8) Giriş sınav notu; yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.
(9) Yarışma sınavını kazananların durumu Sınav komisyonu tarafından en yüksek puandan
başlamak üzere sıralanır. Puanların eşitliği halinde sıralamada yabancı dil puanı esas alınır.
(10) Adaylar yazılı sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap
anahtarlarının (aday.ankara.edu.tr.) web adresinde yayınlanmasından (12.08.2020) itibaren en geç
7 (yedi) iş günü içinde, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçları ilanından, sözlü sınava
itirazlar, sonuçların tebliğinden itibaren en geç 7 (yedi) iş günü içinde MAPEG Teftiş Kurulu
Başkanlığına yazılı olarak yapabileceklerdir. İtirazlar MAPEG Sınav Komisyonunca en geç 15
gün içinde değerlendirilerek ilgiliye yazılı olarak bildirilir.
(11) Adaylar, soru ve sonuçlara ilişkin itiraz başvurularını yaparken T.C. Ziraat Bankası
Ankara Beşevler Şubesi Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Sınav yönetim Merkezi
IBAN : TR 5600 0100 0799 6991 0399 5014 numaralı hesaba 25 TL (Yirmi Beş Türk Lirası)
itiraz ücret (itiraz edilecek her bir soru için 25 TL ücret yatırılması gerekmektedir.) yatırarak
alınan banka dekontunu itiraz dilekçesine eklemeleri gerekmektedir. Sözlü sınava itiraz için
herhangi bir ücret ödemesi yapılmayacaktır.
(12) Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ve adayların T.C. Kimlik Numarası, imza,
adres bilgilerini içermeyen ve banka dekontu olmayan dilekçeler ile yaptıkları itirazlar dikkate
alınmayacaktır. Adayların itiraz ettikleri soru sayısı kadar itiraz ücreti yatırmaları gerekir. Yeterli
ücret yatırmayanların itiraz dilekçeleri kabul edilmeyecek, hatalı itiraz ücreti yatıran adaylara
ücret iadesi yapılmayacaktır.
(13) Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavını (yazılı ve sözlü) kazananların 7 kişi asıl, 3 kişi
yedek olmak üzere listesi kurumun internet adresinde ilan edilecek ve adayların iletişim
adreslerine tebliği yapılacaktır.
(14) Ayrıca, Sınavla ilgili ayrıntılı bilgi (0312) 212 80 00/(Dahili) 1157 - (0312) 203 46 27
(0312) 203 4614 numaralı telefonlardan alınabilir.
4437/1-1
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İÇİNDEKİLER

YASAMA BÖLÜMÜ
Sayfa
KANUN
7246 Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun
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YÖNETMELİKLER
–– Türk Patent ve Marka Kurumu Sınai Mülkiyet Uzmanlığı Yönetmeliğinde
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Yönetmeliği
TEBLİĞLER
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/11)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/13)
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DANIŞTAY KARARI
–– Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2020/9, K: 2020/2)
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
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