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MADDE 1 – 11/1/1954 tarihli ve 6219 sayılı Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim
Ortaklığı Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Bankanın 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre faaliyette bulunan
gayrimenkul yatırım ortaklıkları 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.”
MADDE 2 – 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun geçici 26 ncı maddesinin birinci
fıkrasına “Erzurum İli Aşkale İlçesinde 11/5/2017 tarihinde” ibaresinden sonra gelmek üzere
“, Manisa İli Akhisar ve Kırkağaç İlçeleri ve çevresinde 22/1/2020 tarihinde, Elazığ İli Merkez,
Sivrice, Baskil, Karakoçan, Kovancılar, Palu ve Maden İlçeleri ve çevresinde, Elazığ İli Keban
İlçesi Üçpınar Köyünde, Malatya İli Doğanyol, Pütürge, Kale, Yeşilyurt ve Battalgazi İlçeleri
ve çevresinde, Diyarbakır İli Çüngüş ve Çermik İlçeleri ve çevresinde, Adıyaman İli Gerger
ve Sincik İlçeleri ve çevresinde, Tunceli İli Merkez, Mazgirt ve Pertek İlçeleri ve çevresinde
24/1/2020 tarihinde, Van İli Başkale ve Saray İlçeleri ve çevresinde 23/2/2020 tarihinde, Bingöl
İli Karlıova, Yedisu ve Adaklı İlçeleri ve çevresinde, Erzurum İli Çat İlçesi ve çevresinde
14/6/2020 tarihinde” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 3 – 8/5/1985 tarihli ve 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının
Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında
Kanunun 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“C) Yurt dışında zorunlu sigortalılığa tabi olsalar dahi kısa süreli çalışma olarak adlandırılan işlerde çalışanların aylıkları bu madde kapsamında değerlendirilmez ve kesilmez. Bu
maddede geçen kısa süreli çalışmaya tabi işler yönetmelik ile belirlenir.”
Kuruluşu : 7 Ekim 1920

İçindekiler 316. Sayfadadır.
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MADDE 4 – 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin
Düzenlenmesi Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 32- 21/12/2019 tarihli ve 7197 sayılı 2020 Yılı Merkezi Yönetim
Bütçe Kanununun 12 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca belirlenen malî yıl içerisinde ikrazen ihraç edilecek özel tertip Devlet iç borçlanma senetlerinin limiti, 2020 yılı için 7197
sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile belirlenen başlangıç ödeneklerinin yüzde beşine kadar uygulanır.”
MADDE 5 – 16/6/2005 tarihli ve 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz
Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanuna aşağıdaki
geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 1- Bu Kanun hükümleri uyarınca, bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarihten önce alınmış olan kamulaştırma kararları üzerine, mahkeme kararıyla idare adına tescil
edilen taşınmazların kamulaştırılmasına ilişkin işlemlerin iptali istemiyle idari yargı mercilerine
açılmış olan davalarda iptal kararı verilmesi sebebiyle idare aleyhine açılacak davalarda; taşınmazın idare adına tesciline karar verilmesi üzerine idarece ödenmiş olan kamulaştırma bedelinin davacı tarafından mahkeme veznesine depo edilmesi şarttır. Mahkeme veznesine depo
edilecek kamulaştırma bedeli, taşınmazın idare adına tescil edildiği tarih başlangıç kabul edilmek üzere, davanın açıldığı tarihe kadar yasal faizi işletilerek depo edilir. Bu bedel depo edilmeden açılan davalarda, mahkemece verilecek iki haftalık kesin süre içinde bedelin mahkeme
veznesine depo edilmemesi halinde davanın açılmamış sayılmasına karar verilir ve yargılama
gideri ile vekâlet ücreti taraflar üzerinde bırakılır.
Birinci fıkra hükmü kanun yolu aşamasında bulunanlar dâhil derdest davalar hakkında
da uygulanır.”
MADDE 6 – 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 76 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Bu Kanunun 4 üncü maddesinde yer alan faaliyet konularına ilişkin bankalar ve müşteriler arasındaki ilişkiler, yazılı şekilde veya uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle
mesafeli olarak ya da mesafeli olsun olmasın Kurulun yazılı şeklin yerine geçebileceğini belirlediği ve bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden gerçekleştirilecek ve müşteri
kimliğinin doğrulanmasına imkân verecek yöntemler yoluyla kurulacak sözleşmeler ile düzenlenir ve buna ilişkin usûl ve esaslar Kurul tarafından belirlenir. 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bankalar ile bireysel
müşterileri arasında akdedilecek sözleşmelerin içeriğinde yer alması gereken asgarî hususlar
ile tip sözleşmelerin uygulanacağı işlemler, Kurulun uygun görüşü alınarak kuruluş birlikleri
tarafından belirlenir.”
MADDE 7 – 23/2/2006 tarihli ve 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Kart çıkaran kuruluşlar ile kart hamilleri arasındaki ilişkiler, bu Kanun ve ilgili diğer
mevzuat çerçevesinde en az on iki punto ve koyu siyah harflerle hazırlanacak yazılı şekilde
veya uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle mesafeli olarak ya da mesafeli olsun
olmasın Kurulun yazılı şeklin yerine geçebileceğini belirlediği ve bir bilişim veya elektronik
haberleşme cihazı üzerinden gerçekleştirilecek ve müşteri kimliğinin doğrulanmasına imkân
verecek yöntemler yoluyla kurulacak sözleşmeler ile düzenlenir ve buna ilişkin usûl ve esaslar
Kurul tarafından belirlenir.”
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MADDE 8 – 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 45 inci
maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “finansal kiralama şirketleri ile finansman şirketleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye
Piyasası Kanunu kapsamındaki aracı kurumlar ve portföy yönetim şirketleri, 20/6/2013 tarihli
ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamındaki ödeme hizmeti sağlayıcıları” ibaresi,
“finansal kiralama şirketleri ve finansman şirketleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “, 6362
sayılı Kanun kapsamındaki aracı kurumlar ve portföy yönetim şirketleri, 6493 sayılı Kanun
kapsamındaki ödeme hizmeti sağlayıcıları” ibaresi, üçüncü fıkrasına üçüncü cümlesinden sonra
gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş ve beşinci fıkrasında yer alan “takip eder” ibaresi “takip eder ve denetler” şeklinde değiştirilmiştir.
“Birinci fıkrada belirtilenler, Kimlik Paylaşımı Sistemi kullanıcılarının, sistemi bu madde hükümlerine uygun kullanmalarına yönelik gerekli her türlü idari ve teknik tedbirleri almak, takip
etmek ve idari ve teknik tedbirlere ilişkin raporları talep edildiğinde Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.”
MADDE 9 – 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 49 uncu
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “imzalanırken” ibaresi “kurulurken” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 10 – 5809 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiş ve dördüncü fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan “yazılı olarak” ibaresi “taleplerini” şeklinde değiştirilmiştir.
“Sözleşme; yazılı olarak veya elektronik ortamda kurulur. Elektronik ortamda kurulacak sözleşmelerde, başvuru sahibinin kimliğinin doğrulanmasına imkân verecek şekilde, Kurum tarafından belirlenecek yöntemler kullanılır ve bunlara ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından
belirlenir.”
MADDE 11 – 14/12/2009 tarihli ve 5941 sayılı Çek Kanununun geçici 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “üç ay” ibareleri “bir yıl” şeklinde ve “üç aylık” ibaresi “bir
yıllık” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 12 – 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“Finansal kiralama sözleşmesi, yazılı veya uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle mesafeli olarak ya da mesafeli olsun olmasın Kurulun yazılı şeklin yerine geçebileceğini
belirlediği ve bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden gerçekleştirilecek ve
müşteri kimliğinin doğrulanmasına imkân verecek yöntemler yoluyla kurulacak şekilde düzenlenir ve buna ilişkin usul ve esaslar Kurul tarafından belirlenir.”
MADDE 13 – 6361 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(2) Faktoring sözleşmesi, yazılı veya uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle
mesafeli olarak ya da mesafeli olsun olmasın Kurulun yazılı şeklin yerine geçebileceğini belirlediği ve bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden gerçekleştirilecek ve müşteri
kimliğinin doğrulanmasına imkân verecek yöntemler yoluyla kurulacak şekilde düzenlenir. Bu
fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Kurul yetkilidir.”
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MADDE 14 – 6361 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Finansman sözleşmesi, yazılı veya uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle mesafeli olarak ya da mesafeli olsun olmasın Kurulun yazılı şeklin yerine geçebileceğini
belirlediği ve bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden gerçekleştirilecek ve
müşteri kimliğinin doğrulanmasına imkân verecek yöntemler yoluyla kurulacak şekilde düzenlenir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Kurul yetkilidir.”
MADDE 15 – 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 42 nci
maddesinin başlığı “Mali sorumluluk sınırlarına ve çalışanlara ilişkin esaslar ve müşterilerle
akdedilecek sözleşmeler” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Bu Kanunda yer alan faaliyet konularına ilişkin yatırım kuruluşları ve portföy yönetim şirketleri ile müşterileri arasındaki ilişkiler, yazılı şekilde veya uzaktan iletişim araçlarının
kullanılması suretiyle mesafeli olarak ya da mesafeli olsun olmasın Kurulun yazılı şeklin yerine
geçebileceğini belirlediği ve bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden gerçekleştirilecek ve müşteri kimliğinin doğrulanmasına imkân verecek yöntemler yoluyla kurulacak
sözleşmeler ile düzenlenir ve buna ilişkin usul ve esaslar Kurul tarafından belirlenir.”
MADDE 16 – 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat
Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Çerçeve sözleşme yazılı şekilde veya uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle mesafeli olarak ya da mesafeli olsun olmasın Bankanın yazılı şeklin yerine geçebileceğini belirlediği ve bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden gerçekleştirilecek ve müşteri
kimliğinin doğrulanmasına imkân verecek yöntemler yoluyla kurulacak şekilde düzenlenir.”
MADDE 17 – 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 123 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e)
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, fıkraya (e) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent
eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.
“e) 62 nci maddesiyle 4733 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin dokuzuncu fıkrasından
sonra gelmek üzere eklenen onuncu fıkrası ve 93 üncü maddesiyle 5607 sayılı Kanunun 3 üncü
maddesinin yeniden düzenlenen yirminci fıkrası, ticari amaçla makaron veya yaprak sigara kâğıdını, içine kıyılmış tütün, parçalanmış tütün ya da tütün harici herhangi bir madde doldurulmuş olarak satanlar, satışa arz edenler, bulunduran ve nakledenler bakımından 1/7/2020 tarihinde,”
“f) 63 üncü maddesiyle 4733 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin beşinci fıkrasının (h)
bendinin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin değişiklik ve 93 üncü maddesiyle 5607 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin yeniden düzenlenen yirminci fıkrası, Tarım ve Orman Bakanlığından
yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlar bakımından 1/7/2021
tarihinde,”
MADDE 18 – 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35 inci
maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi ile dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Dokuzuncu fıkranın ilgili hükmü saklı kalmak kaydıyla, bu fıkraya göre açıktan atananlardan
görevi sona erenlerin veya görevden alınanların memuriyetle ilişikleri kesilir.”
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“Kamu görevlileri arasından üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine
atananlardan;
a) Ek göstergesi (6400) ve daha yüksek tespit edilen üst kademe kamu yöneticisi kadro,
pozisyon ve görevlerinden alınanlar veya görevleri sona erenler, Cumhurbaşkanlığına bağlı,
ilgili, ilişkili kurum ve kuruluşlarda müşavir veya danışman kadro veya pozisyonlarına ya da
bakanlıkların merkez teşkilatlarında bakanlık müşaviri unvanlı kadrolara,
b) İl valilerinden görevden alınanlar, vali-mülkiye başmüfettişi unvanlı kadrolara,
c) (a) ve (b) bentleri dışında kalanlardan görevlerinden alınanlar veya görevleri sona
erenler;
1) Yönetici kadroları dışında daha önce bulundukları veya öğrenim durumları itibarıyla
ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadro veya pozisyonlara,
2) Denetim elemanı ya da uzman kadro veya pozisyonlarına,
3) Araştırmacı veya uygun görülecek diğer kadro ve pozisyonlara,
Cumhurbaşkanınca veya bakanlarca ya da atamaya yetkili amirlerce atanırlar. Atama
yapılıncaya kadar bunların görev yaptıkları kadro, pozisyon veya görevlere ilişkin almakta oldukları her türlü ödemeler, görev yaptıkları kurum tarafından verilmeye devam edilir. (a) bendine göre atananlar, üst yönetici tarafından izleme, değerlendirme, araştırma, rehberlik, proje
ve eğitim gibi hizmetlerde görevlendirilirler. (a) bendine göre atananlardan bir ay içinde talepte
bulunanlar, atamaya yetkili amirler tarafından yönetici kadro veya pozisyonları dışındaki daha
önce bulundukları veya öğrenim durumları itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin
kadro veya pozisyonlara atanırlar. (a) bendine göre veya bu fıkraya göre talep üzerine atananlardan (a) bendindeki yönetici kadro, pozisyon veya görevlerinde kesintisiz olarak en az iki
yıl fiilen görev yapmış olanların malî hakları, atandıkları söz konusu kadro veya pozisyonlarda
bulunmaları kaydıyla, atandıkları tarihi takip eden ay başından itibaren ikinci yılın sonuna kadar, fiili çalışmaya bağlı ödemeler hariç önceki görevine ait ödeme unsurları esas alınarak verilmeye devam edilir. (a) bendi ve bu fıkranın münhasıran bu bende bağlı hükümleri; hâkim
ve savcılar, 926 sayılı Kanuna tabi personel, Dışişleri meslek memurları, mülki idare amirliği
hizmetleri sınıfı, millî istihbarat hizmetleri sınıfı, emniyet hizmetleri sınıfı, jandarma hizmetleri
sınıfı, sahil güvenlik hizmetleri sınıfı kapsamına giren yönetici kadrolarında bulunanlar hakkında uygulanmaz. (b) bendine göre atananların mali hakları, atandıkları kadroda bulunmaları
kaydıyla fiili çalışmaya bağlı ödemeler hariç il valisine ait ödeme unsurları esas alınarak verilmeye devam edilir. Talep üzerine olanlar da dâhil bu fıkraya göre atananların kadro veya pozisyonları başka bir işleme gerek kalmaksızın ihdas edilmiş ve kurumların kadro veya pozisyon
cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiş sayılır. İhdas edilmiş sayılan kadro ve pozisyonlar
herhangi bir şekilde boşalmalarını müteakiben, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş ve kadro ve pozisyonlara ilişkin mevzuatın eki cetvellerin ilgili kurumlara ait bölümlerinden çıkarılmış sayılır. (a) bendi kapsamında atama yapılan müşavir veya danışman kadro veya
pozisyonları mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından bakanlık müşaviri kadrosuna denktir; bakanlık müşavirlerine yapılan ödemelerden vergi ve diğer yasal
kesintilere tabi olmayanlar, bu maddeye göre de vergi ve diğer kesintilere tabi olmaz; bunlar
emeklilik hakları bakımından da bakanlık müşavirine denk kabul edilir. (a) bendinin kapsamının tespitinde; mali ve/veya emeklilik hakları denk veya emsal unvanla belirlenmiş yönetici
kadro, pozisyon ve görevleri için bu şekilde belirlenmiş denk veya emsal unvanın ek gösterge
rakamları dikkate alınır ve mali hakları ile emeklilik hakları için farklı ek gösterge rakamları
belirlenmiş olması halinde bunlardan yüksek olanı esas alınır. Açıktan atandığı (a) bendi kapsamındaki yönetici kadro, pozisyon veya görevlerinden alınan veya görevleri sona erenler hak-
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kında, bir ay içinde talepte bulunmaları halinde, sekizinci fıkraya göre ödeme yapılmamak
kaydıyla (a) bendi uygulanabilir. Talepleri neticelendirilinceye kadar bunların görev yaptıkları
kadro, pozisyon veya görevlere ilişkin almakta oldukları her türlü ödemeler görev yaptıkları
kurum tarafından verilmeye devam edilir. Bunlardan talepleri uygun görülmeyenlerin memuriyetle ilişikleri kesilir. (a) bendine göre atanmak suretiyle memuriyete girenlerin, atanmalarına
esas görevlerinde ve kamu kurum ve kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında geçirdikleri
hizmet süreleri kazanılmış hak aylık derece ve kademeleri ile kıdeme bağlı haklarında değerlendirilir. Bunlara önceki statülerinin sona ermiş olmasından dolayı kıdem tazminatı veya iş
sonu tazminatı ya da benzer nitelikte başkaca bir tazminat ödenmez ve bu tazminatlara esas
süreleri sonraki hizmetlerine göre hak kazanacakları emekli ikramiyesi, iş sonu tazminatı veya
kıdem tazminatı ya da benzer nitelikteki tazminatların hesabında dikkate alınır. Bunlardan bu
fıkranın dördüncü cümlesine göre talep üzerine kamu kurum ve kuruluşlarının memuriyet dışındaki statülerine atananlar için de anılan hizmet ve kıdem değerlendirmesi kıyasen yapılır.
Kamu görevlileri arasından Cumhurbaşkanlığına bağlı ofislere başkan ve başkan yardımcısı
atananlardan görevlerinden alınanlar hakkında (a) bendi ile bu bende bağlı hükümler, ek gösterge şartı aranmaksızın, aynı esas, usul ve şartlarla uygulanır.”
MADDE 19 – 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 33 üncü maddesinin
son fıkrasında yer alan “ikinci yılın sonuna kadar” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
MADDE 20 – 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 36- Atanma şartlarını kaybetme, ceza kovuşturması veya disiplin
soruşturması sonucunda görevden alınanlar veya görevleri sona erenler hariç olmak üzere, kamu görevlileri arasından atanmış olup ek 35 inci maddenin bu maddeyi ihdas eden Kanunla
değişik dokuzuncu fıkrasının (a) bendi kapsamındaki kadro, pozisyon ve görevlerden 9/7/2018
tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar olan dönemde alınan veya görevi sona
eren kamu görevlileri, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde talepte
bulunmaları halinde, önceki yöneticilik görevlerinin ilgisine göre Cumhurbaşkanlığına bağlı,
ilgili, ilişkili kurum ve kuruluşlarda müşavir veya danışman kadro veya pozisyonlarına ya da
bakanlıkların merkez teşkilatlarında bakanlık müşaviri unvanlı kadrolara atanır. Bu şekilde
atanmak suretiyle memuriyete girenlerin, yöneticilik görevleri de dâhil atanmalarına esas görevlerinde ve kamu kurum ve kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında geçirdikleri hizmet
süreleri kazanılmış hak aylık derece ve kademeleri ile kıdeme bağlı haklarında değerlendirilir.
Bunlara önceki statülerinin sona ermiş olmasından dolayı kıdem tazminatı veya iş sonu tazminatı ya da benzer nitelikte başkaca bir tazminat ödenmez ve bu tazminatlara esas süreleri sonraki hizmetlerine göre hak kazanacakları emekli ikramiyesi, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı veya benzer nitelikteki tazminatların hesabında dikkate alınır. Bunlar, üst yönetici tarafından izleme, değerlendirme, araştırma, rehberlik, proje ve eğitim gibi hizmetlerde görevlendirilirler. Bu fıkra kapsamındaki müşavir veya danışman kadro veya pozisyonları mali ve sosyal
hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından bakanlık müşaviri kadrosuna denktir; bakanlık müşavirlerine yapılan ödemelerden vergi ve diğer yasal kesintilere tabi olmayanlar, bu
maddeye göre de vergi ve diğer kesintilere tabi olmaz; bunlar emeklilik hakları bakımından da
bakanlık müşavirine denk kabul edilir.
Atanma şartlarını kaybetme, ceza kovuşturması veya disiplin soruşturması sonucunda
görevden alınanlar veya görevleri sona erenler hariç olmak üzere, ek 35 inci maddenin bu maddeyi ihdas eden Kanunla değişik dokuzuncu fıkrasının (a) bendi kapsamındaki kadro, pozisyon
ve görevlerde kesintisiz olarak en az iki yıl fiilen görev yapmış olanlardan, 9/7/2018 tari-
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hinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar olan dönemde görevden alınan veya görevi
sona eren kamu görevlilerinin malî hakları, ek 35 inci maddenin dokuzuncu fıkrası ya da
Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre atandıkları kadro veya pozisyonlarda bulunmaları kaydıyla, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından geçerli olmak üzere ikinci
yılın sonuna kadar, fiili çalışmaya bağlı ödemeler hariç önceki görevine ait ödeme unsurları
esas alınarak verilmeye devam edilir. Ancak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce mülga
ek 18 inci madde uyarınca önceki görevine ait ödeme unsurları esas alınmak suretiyle ödeme
yapılan süre, bu fıkrada yer alan iki yıllık süreden düşülür.
9/7/2018 tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar olan dönemde görevden
alınan veya görevi sona erenlerden 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre mülga ek 18 inci
madde uyarınca müşavir veya danışman kadro veya pozisyonlarına ya da anılan mülga madde
uyarınca talep üzerine farklı kadro veya pozisyonlara atanmış olup bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla anılan kadro veya pozisyonlarda bulunanlar hakkında birinci ve ikinci fıkralar uygulanmaz. Bunlardan müşavir veya danışman kadro veya pozisyonlarında bulunanlar,
üst yönetici tarafından izleme, değerlendirme, araştırma, rehberlik, proje ve eğitim gibi hizmetlerde görevlendirilirler.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte ek 35 inci maddenin bu maddeyi ihdas eden Kanunla değişik dokuzuncu fıkrasının (a) bendi kapsamındaki kadro, pozisyon ve görevlerde bulunanlardan, görevden alındıklarında haklarında 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
geçici 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasına göre mülga ek 18 inci maddenin uygulanması öngörülenler için anılan mülga madde uygulanmaz.
Atanma şartlarını kaybetme, ceza kovuşturması veya disiplin soruşturması sonucunda
görevden alınanlar hariç olmak üzere, 9/7/2018 tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe
kadar olan dönemde il valiliği görevinden alınarak atandıkları mülkiye başmüfettişi veya mülkiye müfettişi kadrolarında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte bulunanlar, İçişleri Bakanlığında vali-mülkiye başmüfettişi unvanlı kadrolara bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte atanmış sayılır. Bunların mali hakları, atandıkları kadrolarda bulunmaları kaydıyla, bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından geçerli olmak üzere, fiili çalışmaya bağlı ödemeler hariç il valisine ait ödeme unsurları esas alınarak verilmeye devam edilir.
Bu maddeye göre atanacakların kadro veya pozisyonları başka bir işleme gerek kalmaksızın ihdas edilmiş ve kurumların kadro ve pozisyon cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiş sayılır. İhdas edilmiş sayılan kadro ve pozisyonlar herhangi bir şekilde boşalmalarını
müteakiben, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş ve kurumların kadro ve pozisyon cetvellerinin ilgili bölümlerinden çıkarılmış sayılır.
Bu maddenin uygulanması, geçmişe yönelik herhangi bir ödeme yapılmasını gerektirmez.”
MADDE 21 – 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 37- Mülga ek 18 inci madde uygulanmak suretiyle bakanlıklarda
müşavir kadrosuna atananlardan geçici 33 üncü maddeye göre atandıkları ya da atanmış sayıldıkları kadro veya pozisyonlarda bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte bulunanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde kurumlarına başvurmaları halinde,
başvurdukları tarihi takip eden ay başından itibaren ve anılan kadro veya pozisyonlarda bulundukları sürece fiili çalışmaya bağlı ödemeler hariç bakanlık müşaviri kadrosuna ait ödeme
unsurlarından faydalandırılırlar.
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Ancak birinci fıkra kapsamındakilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte malî
haklarını mülga ek 18 inci maddeye göre almakta olanlar, anılan mülga maddedeki malî haklara
ilişkin sürenin tamamlandığı tarihi takip eden ay başından itibaren birinci fıkradan aynı esas,
usul ve şartlarla yararlanır.
Bu madde kapsamında başvuruda bulunmayanlar hakkında geçici 33 üncü maddenin
son fıkrasının uygulanmasına aynı şartlarla devam edilir.
Bu maddenin uygulanması, geçmişe yönelik herhangi bir ödeme yapılmasını gerektirmez.”
MADDE 22 – 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında iç kontrol sisteminin oluşturulması
ve iç denetçi istihdamı
EK MADDE 4- Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında 10/12/2003 tarihli
ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 55 inci maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan iç kontrol sistemi oluşturulur. Kamu iktisadi teşebbüslerinin ve bağlı ortaklıklarının her düzeydeki yöneticisi iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde oluşturulmasından ve
uygulanmasından, yönetim kurulları ise gözetiminden ve gerekli tedbirlerin alınmasından sorumludur.
İç denetim, 5018 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirlenen faaliyetleri kapsar. İç denetim, iç denetçiler tarafından yapılır. Yapıları ve personel sayıları dikkate
alınmak suretiyle kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında iç denetçi istihdam edilir.
İç denetçiler, gerekli şartları taşıyanlar arasından yönetim kurulu tarafından atanır ve aynı usulle
görevden alınır. İç denetçiler, 5018 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen görevleri İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen kamu iç denetim standartlarına uygun şekilde yerine getirir.
Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına iç denetçi olarak atanacaklarda
14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilenler
ile aşağıdaki şartlar aranır:
a) En az dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak.
b) En az beş hizmet yılını doldurmuş olmak (Bu sürenin hesaplanmasında hangi statüde
olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet
süreleri dikkate alınır.).
c) Mesleğin gerektirdiği bilgi, ehliyet ve temsil yeteneğine sahip olmak.
d) 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca yayımlanan ilgili yıl Genel Yatırım ve Finansman Programı Kararında belirtilen sertifika ve diğer şartları taşımak.
Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının kadrolarında istihdam edilen iç denetçiler, mali ve sosyal haklar ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından bakanlık iç denetçisine denktir. Bunların harcırahları hakkında 5018 sayılı Kanuna göre atanan iç denetçilere
uygulanan hükümler esas alınır.”
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MADDE 23 – 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 11- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte;
a) Teşebbüs veya bağlı ortaklıklarda iç denetçi kadrolarında bulunanlar, bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından itibaren ek 4 üncü maddenin son fıkrasından
yararlandırılır.
b) 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca yayımlanan ilgili yıl Genel Yatırım ve Finansman Programı Kararı kapsamındaki gerekli şartları yerine getirerek iç denetçi olarak görevli bulunanlardan anılan Karardaki gerekli sertifikaya sahip olanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay
içerisinde istihdam edildikleri teşebbüs veya bağlı ortaklıklarına başvuruları üzerine iç denetçi
kadrolarına atanırlar.
c) 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca yayımlanan ilgili yıl Genel Yatırım
ve Finansman Programı Kararındaki sertifika şartı hariç diğer gerekli şartları yerine getirerek
iki yıl içerisinde sertifika sahibi olmak üzere iç denetçi olarak görevli/atanmış bulunanlar, en
geç 31/12/2021 tarihine kadar olmak üzere belirtilen sürede gerekli sertifikalardan birine sahip
olmaları halinde istihdam edildikleri teşebbüs veya bağlı ortaklıklarına başvuruları üzerine iç
denetçi kadrolarına atanırlar.
d) İç denetçi kadrolarına atamaları yapılmış olanlar ile görevlendirme suretiyle iç denetim faaliyetini yürütenlerden ek 4 üncü maddede belirlenen şartları en geç 31/12/2021 tarihine kadar yerine getiremeyenler, atamaları veya görevlendirmeleri iptal edilerek bir önceki
görevlerine iade edilirler.”
MADDE 24 – 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum
Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 221 inci maddesinin beşinci fıkrasının dördüncü
ve beşinci cümleleri yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 25 – 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 17- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte 221 inci maddenin beşinci fıkrası kapsamında atandıkları kadrolarda bulunanlara, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde kurumlarına başvurmaları halinde, atandıkları kadrolarda bulunmaları kaydıyla, başvurdukları tarihi takip eden ay başından itibaren 221 inci madde kapsamında atanmalarına esas olan kadrolarına ait mali, sosyal ve emeklilik hakları ile ödeme unsurları her türlü artış ve iyileştirme yansıtılmak suretiyle verilmeye (mali hakları hususunda
haklarında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 12 nci maddesi veya ilgili diğer
mevzuat hükümleri uygulanmış olanlar hakkında anılan düzenlemelerin uygulanmasına) devam
edilir.
Mülga 3056 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrasına göre istihdam edilmekteyken 221 inci maddenin altıncı fıkrasına göre atandıkları kurumlarda (Devlet Arşivleri
Başkanlığı hariç) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 28 inci maddesi kapsamında çalışıp bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte aynı görevlerde bulunanların mali ve sosyal
hakları da dâhil istihdamları hakkında 31/12/2018 tarihinden geçerli olmak üzere mülga 3056
sayılı Kanunun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası ve ilgili mevzuatının uygulanmasına aynı
şekilde devam edilir.
Bu maddenin uygulanması, geçmişe yönelik herhangi bir ödeme yapılmasını gerektirmez.”
MADDE 26 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 27 – Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
25/6/2020
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CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 2662
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ATAMA KARARLARI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/307
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Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/308
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Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/309
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YÖNETMELİKLER
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 15/12/2012 tarihli ve 28498 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
15/12/2012
28498
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
12/7/2013
28695
225/7/2014
29071
327/10/2016
29870
428/7/2017
30137
516/2/2019
30688
621/6/2019
30808
719/10/2019
30923
824/4/2020
31108
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İçişleri Bakanlığından:
İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ TRAFİK GÖREVLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ
HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik
Kanununun 5 inci maddesi ile İçişleri Bakanlığına verilen görevlerin yürütülmesine ilişkin
İçişleri Bakanlığı birimlerinin yetki ve sorumluluklarını, trafik kuruluşlarının çalışma şekil ve
şartları, görevlendirilecek personelin nitelikleri, seçimi, görev ve yetkisi, trafik kuruluşlarının
sorumluluk alanlarının belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar ile trafik kuruluşları dışındaki genel kolluk birimleri ve bu birimlerde görevli personelin trafik hizmetlerine ilişkin görev esaslarını belirler.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 2918 sayılı Kanunun 5 inci maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: İçişleri Bakanını,
b) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,
c) Genel Kolluk: Emniyet Teşkilatında görevli polisi ve Jandarma Teşkilatında görevli
subay, astsubay ve uzman jandarmayı,
ç) Trafik Kolluğu: Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının trafik kuruluşlarında görevli kolluğu,
d) Trafik Kuruluşu: Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının
merkez ve taşra trafik birimlerini
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Görev ve Yetkiler, Görev ve Yetki Dağılımı, Sorumluluk Alanlarının Belirlenmesi
Bakanlığın görev ve yetkileri
MADDE 4 – (1) 2918 sayılı Kanun kapsamında Bakanlığın görev ve yetkileri şunlardır:
a) Trafik denetimi ve kazalara ilişkin olarak;
1) Araçları, mevzuata göre araçlarda bulundurulması gerekli belge ve gereçleri, sürücüleri ve bunlara ait belgeleri, sürücülerin ve karayolunu kullanan diğer kişilerin kurallara uyup
uymadığını, trafik düzenlemelerinin ve çeşitli tesislerin mevzuat hükümlerine uygun olup olmadığını denetlemek,
2) Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek,
3) El koyduğu trafik kazalarında trafik kaza tespit tutanağı düzenlemek,
4) Trafik suçu işleyenler hakkında tutanak düzenlemek, gerekli işlemleri yapmak ve
takip etmek,
5) Trafik kazası neticesinde hastalanan veya yaralananların bakımlarını sağlayacak tedbirlerin süratle alınmasına yardımcı olmak ve yakınlarına haber vermek,
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6) Trafik kazalarının oluş nedenleri ile ilgili tüm unsurları kapsayan istatistik verileri
ve bilgilerini toplamak, değerlendirmek, sonuçlarına göre gereken önlemlerin alınmasını sağlamak ve ilgili kuruluşlara teklifte bulunmak,
7) Hasar tazminatı ödemelerini hızlandırmak amacıyla sigorta şirketlerince istenecek
gerekli bilgi ve belgeleri vermek,
8) Diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak,
b) Araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermek,
c) Sürücü belgelerine ait iş ve işlemleri yürütmek,
ç) Ülke çapında taşıtların ve sürücülerin; sicillerini tutmak, bunlara ilişkin teknik ve
hukukî değişiklikleri işlemek, işlettirmek, istatistiksel bilgileri toplamak ve değerlendirmek.
Görev ve yetki dağılımı
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan görevlerden;
a) (a) bendinde belirtilenler; yetki ve sorumluluk alanlarına göre Emniyet Genel Müdürlüğü veya Jandarma Genel Komutanlığınca,
b) (b) bendinde belirtilenler; Emniyet Genel Müdürlüğünce,
c) (c) bendinde belirtilenler; Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce,
ç) (ç) bendinde belirtilenler ise ilgisine göre Emniyet Genel Müdürlüğü ve Nüfus ve
Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce
yürütülür.
Trafik kuruluşlarının sorumluluk alanları
MADDE 6 – (1) Kuzey Marmara otoyolu Jandarma Genel Komutanlığı trafik kuruluşlarının görev ve yetki alanıdır. Bunun dışındaki Otoyollar, Emniyet Genel Müdürlüğü trafik
kuruluşlarının görev ve yetki alanıdır.
(2) Devlet yolları ve il yollarından sorumlu trafik kuruluşları, Bakan onayı ile yürürlüğe
giren protokol ile belirlenir.
(3) Birinci ve ikinci fıkra kapsamı dışında kalan yollar için; il ve ilçelerdeki jandarma
ve polis genel sorumluluk alanları esas alınır.
Devlet yolları ve il yollarında sorumluluk alanlarının belirlenmesi
MADDE 7 – (1) Trafik kuruluşlarının Devlet yolları ve il yolları için sorumluluk alanları aşağıdaki usul ve esaslara göre belirlenir:
a) İl Valisi veya görevlendireceği vali yardımcısı başkanlığında, il emniyet müdürü ve
il jandarma komutanından oluşturulan komisyon tarafından protokole bağlanır ve karar verilmek üzere Bakanlığa gönderilir.
b) Bu yollardaki sorumluluk alanları, Emniyet Genel Müdürlüğünün ve Jandarma Genel
Komutanlığının görüşü alınmak suretiyle Bakan onayı ile belirlenir.
c) Bakan onayı ile belirlenen sorumluluk alanlarının sınırları karara eklenen bir harita
veya kroki üzerinde gösterilir.
ç) Bu protokollere ilişkin sekretarya görevi illerde il emniyet müdürlüğü bölge trafik
denetleme şube müdürlüklerince, merkezde İller İdaresi Genel Müdürlüğünce yerine getirilir.
(2) Bu yollarla ilgili zorunlu durumların ortaya çıkması halinde ve sadece bu duruma
konu karayolu güzergâhı ile sınırlı olarak birinci fıkra hükümleri uygulanır.
(3) Yeni işletime açılacak devlet yolları ve il yollarının trafik açısından sorumlu trafik
kolluğunun tespitinde; ilgili birimlerin personel, araç-gereç imkânları ile mahalli koşullar, karayolu ile bağlantılı karayollarında görevin devamlılığı ve koordinasyonu dikkate alınır.
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Birden fazla ilin mülki sınırlarındaki karayolu yapılarında sorumluluk alanlarının
belirlenmesi
MADDE 8 – (1) Birden fazla ilin mülki sınırları içinde kalan ve fiziki ve teknik yapısı
itibariyle il sınırında dönüş veya kavşak tesis edilememesi gibi nedenlerle karayolu, köprü, tünel ve sanat yapılarının trafik yönünden sorumluluğu bir ilin trafik kolluğuna bırakılabilir. Bu
durum, karayolu, köprü, tünel ve sanat yapılarının içinde kaldığı il valileri ya da görevlendireceği vali yardımcıları başkanlığında, il emniyet müdürleri ve il jandarma komutanlarından oluşturulacak bir komisyon tarafından protokol ile tespit edilir. Yapılan protokol, bu Yönetmeliğin
7 nci maddesi hükümlerine göre yürütülür.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Trafik Kolluğunun Görev, Yetki ve Sorumluluklarına Ait Esaslar, Nitelikleri,
Seçimi, Çalışma Usulleri, Genel Kolluk Personelinin Trafik ile
İlgili Yetki ve Sorumlulukları
Trafik kolluğunun görev ve yetkileri
MADDE 9 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesiyle Emniyet Genel Müdürlüğü ve
Jandarma Genel Komutanlığına verilen görevler ile diğer mevzuatla trafiğe ilişkin olarak verilen görevler trafik kuruluşlarında görevli trafik kolluğunca yerine getirilir.
(2) Emniyet ve asayiş bakımından zorunlu görülen haller dışında, trafik kolluğuna genel
kolluk görevi verilemez, araç, gereç ve özel teçhizatı trafik hizmetleri dışında kullanılamaz.
Trafik kolluğunun nitelikleri, seçimi, çalışma usulleri
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında trafik kolluğuna verilen görevlerin trafik
branşlı/ihtisaslı personelce yürütülmesi esastır.
(2) Trafik kolluğunun kıyafetleri genel kolluğun kıyafetlerinden farklı şekil ve renkte
olur.
(3) Trafik kolluğunun çalışma şekil ve şartları, görevlendirildiği birimin personel,
araç-gereç durumları ve görev yapılan yerin mahalli koşullarına göre belirlenir.
(4) Trafik kuruluşlarının çalışma şekil ve şartları, görevlendirilecek personelin nitelikleri, seçimi, çalışma usulleri ile görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin diğer hususlar ilgili
mevzuatta gösterilir.
Trafik kolluğunun sorumluluk alanı veya görev saati dışında tutanak düzenleme
yetkisi
MADDE 11 – (1) Trafik kolluğu, çalıştığı il mülki sınırları içerisinde karşılaştığı trafik
kural ihlallerine ilişkin olarak;
a) Görevde olduğu zamanlarda; sorumluluk alanı içinde veya görev gereği sorumluluk
alanı dışında bulunduğu esnada trafik idari para cezası karar tutanağı veya trafik kural ihlali
tespit tutanağı düzenlemeye ve gerektiğinde el koymaya,
b) Görevde olmadığı zamanlarda da trafik kural ihlali tespit tutanağı düzenlemeye
yetkilidir.
(2) Kendi sorumluluk alanı içinde genel kolluk tarafından el konulan adli suçlarda kullanılan araçların ve sürücülerinin trafik açısından denetim ve kontrolü de trafik kuruluşlarının
sorumluluk alanlarına bakılmaksızın ilgili genel kolluğun trafik kuruluşları tarafından yapılarak
haklarında gerekli işlemler uygulanabilir.
Genel kolluğun trafikle ilgili görev ve yetkileri
MADDE 12 – (1) Genel kolluk, sorumluluk bölgesinde trafik düzeni ve güvenliği açısından görünür şekilde karşılaştıkları olaylara ve ihlallere müdahaleye yetkilidir.
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(2) Bu yetki;
a) Trafik düzensizliğine neden olanları uyarma,
b) Trafik kural ihlali yapan araç plakalarını trafik kolluğuna bildirme, gerekli hallerde
duruma müdahale edilmesini isteme,
c) Müdahalenin mümkün olamayacağının anlaşılması halinde trafik kural ihlali tespit
tutanağı düzenleyerek trafik kolluğuna iletme,
hallerine münhasır olmak üzere kullanılır.
(3) Trafik kolluğunun bulunmadığı veya yeterli olmadığı yerlerde, zorunlu durumlarda
veya müdahalenin gecikmesinde sakınca olacak hallerde genel kolluk; trafiği düzenlemeye ve
gerekli tedbirleri almaya yetkilidir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sürücü Belgesi
Görev ve yetki
MADDE 13 – (1) Sürücü belgesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmeye Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü yetkilidir.
Sürücü belgesi tasarımı ve belgede yer alacak bilgiler
MADDE 14 – (1) Sürücü belgesinin tasarımı, yer alacak bilgiler, güvenlik ögeleri ile
başvuruda kullanılacak biyometrik verinin türü ve niteliği Bakanlıkça belirlenir.
Sürücü belgesi başvurusu, kişiselleştirilmesi ve teslimi
MADDE 15 – (1) Sürücü belgesi başvurusu, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce belirlenen nüfus müdürlüklerine yapılır.
(2) Alınan başvurular elektronik ortamda kişiselleştirme merkezine gönderilerek kişiselleştirilir. Kişiselleştirilen sürücü belgelerinin ilgililerine teslimi, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri
Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen kamu kurum veya kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilerine de yaptırılabilir.
Yabancı sürücü belgelerinin ülkemiz sürücü belgesiyle değiştirilmesi
MADDE 16 – (1) İlgili kanunlar ile ikili ve çok taraflı anlaşma hükümleri saklı kalmak
üzere yabancı sürücü belgeleri, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ülkemiz sürücü belgesi ile değiştirilebilir.
(2) Karayolu Trafiği Konvansiyonuna taraf olmayan ve sürücü belgelerinin karşılıklı
olarak tanınması ve değişimine ilişkin ikili anlaşmamız bulunmayan ülkelerden alınan sürücü
belgeleri ülkemiz sürücü belgesi ile değiştirilmez.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Geçiş hükümleri
MADDE 17 – (1) Trafik kuruluşlarının devlet ve il yollarındaki mevcut sorumluluk
alanları için, bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten önce yapılmış olan protokoller geçerlidir.
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında sayılan
karayollarının denetimi ilgili trafik kuruluşunda olmayanlar, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden
itibaren 30 gün içerisinde ilgili trafik kuruluşuna devredilir.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
SU DIŞINDAKİ SIVILAR İÇİN ÖLÇME SİSTEMLERİ İLE BAZI ÖLÇÜ VE
TARTI ALETLERİNİN MUAYENE YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 11/10/2019 tarihli ve 30915 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Dışındaki Sıvılar İçin Ölçme Sistemleri ile Bazı Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (ç) ve (l) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,
(c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
“b) Damga: 11/1/2007 tarihli ve 26400 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletleri Damga Yönetmeliğinde tanımlanan damgayı,”
“ç) Genel Müdürlük: Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğünü,”
“l) Tip onay belgesi: Ölçü aletinin, piyasaya arzına ilişkin olarak ilgili teknik düzenlemesine uygunluğunu gösteren AB tip inceleme belgesini veya AB tasarım inceleme belgesini
veya ulusal tip onay belgesini veya daha önce piyasaya arzla ilgili olarak Bakanlıkça düzenlenen belgeyi veya söz konusu belgeler ile belge aslına ilave onayları,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6 – (1) Ölçü aletlerinin muayene işlemleri bulunduğu yerlerde veya niteliğine göre belirlenecek yerlerde yapılır.
(2) Ölçü aletlerinin tamiri ve ayarlanması ile ilgili işlemler tamir ve ayar servislerince
yapılır.
(3) Ölçü aletlerinin muayeneleri bu Yönetmelik ve ekinde yer alan hükümler ile Bakanlıkça hazırlanan uygulama usul ve esaslarına göre yapılır.
(4) İl müdürlüğü tarafından yapılan muayenede;
a) Ölçü aletinin tip onayının olmadığının tespiti halinde kullanımdan men edilerek gerekli yaptırımlar uygulanır.
b) Ölçü aletinin tip onayının olduğu, ancak tip onayını etkileyecek değişiklik yapıldığının tespit edilmesi halinde; ölçü aletinin muayenesine devam edilmez ve bu durum muayene
raporunda belirtilerek, ölçü aleti kullanılması mümkün olmayacak şekilde bağlanıp mühürlenerek tamir ve ayar servisine sevk edilmek üzere kullanıcısına tutanak eşliğinde teslim edilir.
c) Ölçü aletinin damgasının olmadığı, damgasına müdahale edildiği veya damga süresinin geçtiğinin tespit edilmesi halinde, gerekli yaptırımlar uygulanmak üzere bu durum ölçüm
sonuçları ile birlikte muayene raporunda belirtilir ve muayene işlemi gerçekleştirilir. Muayene
sonucunun uygun çıkması halinde ölçü aletleri periyodik muayene süresini uzatmamak kaydıyla damgalanır. Ancak, damga süresinin geçtiği tespit edilenler için muayene raporunun düzenlendiği gün birinci gün sayılmak üzere on beş gün içerisinde kullanıcı tarafından servise
periyodik muayene başvurusu yapılır. Bu süre içinde başvuru yapılmadığı takdirde damga süresi geçmiş ölçü aleti kullanma fiilinden tekrar yaptırım uygulanır.
ç) Ölçü aletinin damgalarının sağlam olduğu halde ölçü aletine müdahale edildiğinin
veya ölçü aletinin müdahaleye açık halde bulunduğunun tespit edilmesi halinde, bu durum ölçüm sonuçları ile birlikte muayene raporunda belirtilerek ölçü aleti kullanılması mümkün olmayacak şekilde bağlanıp mühürlenerek tamir ve ayar servisine sevk edilmek üzere kullanıcısına tutanak eşliğinde teslim edilir ve gerekli yaptırımlar uygulanır.
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d) Yapılan muayene neticesinde MİH dışında çalıştığı tespit edilen ölçü aletleri kullanılmaları mümkün olmayacak şekilde bağlanıp mühürlenerek tamir ve ayar servisine sevk edilmek üzere kullanıcısına tutanak eşliğinde teslim edilir ve gerekli yaptırımlar uygulanır.
(5) Servis tarafından yapılan muayenede;
a) Ölçü aletinin tip onayının olmadığının tespiti halinde kullanılması mümkün olmayacak şekilde bağlanıp mühürlenerek, kullanıcısına tutanak eşliğinde teslim edilir ve gerekli
yaptırımlar uygulanmak üzere ilgili il müdürlüğüne bildirilir. İl müdürlüğü tarafından yerinde
yapılacak incelemede servis tarafından tespit edilen uygunsuzluk teyit edilmezse ölçü aleti kullanıma açılır ve servise bildirimde bulunularak muayene işlemlerinin yapılması sağlanır, bu
durumda yeniden muayene ücreti alınmaz.
b) Ölçü aletinin tip onayının olduğu, ancak tip onayını etkileyecek değişiklik yapıldığının tespit edilmesi halinde; ölçü aletinin muayenesine devam edilmez ve bu durum muayene
raporunda belirtilerek, ölçü aleti kullanılması mümkün olmayacak şekilde bağlanıp mühürlenerek tamir ve ayar servisine sevk edilmek üzere kullanıcısına tutanak eşliğinde teslim edilir.
c) Ölçü aletinin damgasının olmadığı, damgasına müdahale edildiği veya damga süresinin geçtiğinin tespit edilmesi halinde, bu durum muayene raporunda belirtilir ve muayene işlemi gerçekleştirilir. Ölçüm sonuçlarını da içeren muayene raporu gerekli yaptırımlar uygulanmak üzere ilgili İl Müdürlüğüne bildirilir.
ç) Ölçü aletinin damgaları sağlam olduğu halde ölçü aletine müdahale edildiğinin veya
ölçü aletinin müdahaleye açık halde bulunduğunun tespit edilmesi halinde; bu durum ölçüm
sonuçları ile birlikte muayene raporunda belirtilerek ölçü aleti kullanılması mümkün olmayacak
şekilde bağlanıp mühürlenerek tamir ve ayar servisine sevk edilmek üzere kullanıcısına tutanak
eşliğinde teslim edilir ve gerekli yaptırımlar uygulanmak üzere ilgili il müdürlüğüne bildirilir.
d) Ölçü aletinin teknik düzenlemesi gereği ürün etiketi veya üzerinde bulunması gereken bilgilerin eksik olması durumunda, muayeneler ürün üzerinde veya bir önceki muayene
raporunda bulunan bilgilere istinaden yapılır. Ürün etiketi bir sonraki muayeneye kadar servisle
koordine edilerek mevzuatına uygun hale getirilir. Ancak etiketin bir sonraki muayenede uygun
hale getirilmediği durumda muayeneye devam edilmez ve bu durum muayene raporunda belirtilerek, ölçü aleti kullanılması mümkün olmayacak şekilde bağlanıp mühürlenerek tamir ve
ayar servisine sevk edilmek üzere kullanıcısına tutanak eşliğinde teslim edilir.
e) Yapılan muayene neticesinde MİH dışında çalıştığı tespit edilen ölçü aletleri kullanılmaları mümkün olmayacak şekilde bağlanıp mühürlenerek tamir ve ayar servisine sevk edilmek üzere kullanıcısına tutanak eşliğinde teslim edilir.
(6) Muayenelerde bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarda belirtilen uygunsuzluklar
dışında, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmayan ölçü aletleri, kullanılmaları mümkün olmayacak şekilde bağlanarak mühürlenir, tamir ve ayarı yapılmak üzere tamir ve ayar servisine
sevk edilmek üzere ölçü aleti kullanıcısına tutanak eşliğinde teslim edilir. Bu durum muayene
raporunda belirtilir.
(7) İlk, periyodik ve stok muayeneler sonrasında uygun bulunan ölçü aletleri damgalanır
ve muayene etiketi görülebilecek şekilde iliştirilir. Ayrıca muayene raporu hazırlanarak yazılı
veya elektronik ortamda ilgililere iletilir. Ancak, akaryakıt istasyonlarında bulunan yakıt dispenserlerinin muayenelerinde, işlemci ünite (Beyin/CPU) ile akış ölçer (brodimetre) üzerindeki
sinyal üreticilerine (pulser) erişimi engelleyen noktaların damgaları yenilendikten sonra, diğer
damgalar daha önce Bakanlık veya Servis tarafından yapılmış olması durumunda yenilenmeyebilir.
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(8) Ölçü aletlerinin, muayene ücreti muayene talebinde bulunanlara aittir. Muayene sonucunda ölçü aletinin tamir ve ayar gibi işlemlere tabi tutulması veya ölçü aletinin değiştirilmesi
durumunda yapılacak işlemlerden ve giderlerden kullanıcı sorumludur.
(9) Ölçü aletlerinin ani ve şikâyet muayeneleri gerekli görülmesi halinde Genel Müdürlüğün koordinesinde; üretici, ithalatçı, tamir ve ayar servisleri ile diğer kuruluşların veya
servisin laboratuvar, ekipman ve personelinden yararlanılarak yapılabilir.
(10) Muayene işlemlerine engel olunması halinde, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun
265 inci maddesi gereğince suç duyurusunda bulunulur.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(3) Kullanımda olan ölçü aletlerinden muayeneleri sonucunda tamir ve ayara sevk edilenler ile ölçü aletinin arızalanması sonucu kullanıcısı tarafından tamir ettirilen ölçü aletlerinin
muayenesi servis tarafından yapılır.”
“(5) Maksimum kapasitesi 2.000 kg’ın üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletlerinin
ve aks kantarlarının tamir ve ayar işleminden sonra yapılacak ilk muayeneleri; bu maddenin
üçüncü fıkrasında belirtilen hükümlere göre veya kullanıcının tamir ayar servisiyle tamir ayar
hizmetleri ile etalonların muayenede kullanılması hususunda anlaşması ve servise başvurarak
tamir ayar ve muayene işlemlerinin aynı anda yapılmasını talep etmesi halinde, geçici damga
yapılmaksızın servis tarafından tamir ayar servisinin etalon ve imkânları kullanılarak yapılır.
Tamir ayar ve muayene işlemlerinin geçici damga yapılmaksızın aynı anda yapılması durumunda, muayene işlemlerinde kullanılan etalon ve diğer hizmetlerin ücretleri için tamir ayar
servisi, servisten ilave bir ücret talep etmez. Servise kullanıcı tarafından muayene ücretinin
%40’ı ödenir.”
“(6) Ayarları bağlı bulunduğu yerlere göre yapılan maksimum kapasitesi 2.000 kg üzeri
olan halihazırda piyasaya arz edilmiş tartı aletinde, mevcut tip onayını etkileyecek tamir veya
donanım değişikliği yapılması halinde, söz konusu tamir veya donanım değişikliğine istinaden
düzenlenen AB Uygunluk Beyanının düzenlendiği gün ilk gün olmak üzere 15 gün içinde ölçü
aleti kullanıcısı tarafından servise ilk muayene başvurusu yapılmak zorundadır. Bu süre içerisinde başvuru yapmayan kullanıcılara damga süresi geçmiş ölçü aleti kullanma fiilinden idari
yaptırım uygulanır.
(7) 6 ncı fıkraya göre işlem yaparak AB Uygunluk Beyanı düzenleyen üreticiler, uygunluk beyanının düzenlendiği gün birinci gün olmak üzere 15 gün içinde tartı aletinin AB
Uygunluk Beyanı, marka, model ve seri numarası ile kurulduğu adrese ait bilgileri ilgili il müdürlüğüne bildirmek zorundadır.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Ölçü aletlerinin periyodik muayene süreleri Ek-9’da belirtilmiştir. Periyodik muayene geçerlilik süreleri muayene etiketi üzerinde yer alır. Periyodik muayene süresi, tarih olarak
değil yıl olarak izlenir ve yıl içerisinde hangi tarihte damgalanmış olursa olsun damgalandığı
yıl birinci yıl olarak sayılır. Periyodik muayene süresinin hesaplanmasında muayene raporunda
belirtilen damga yılı veya ölçü aleti üzerindeki damgada bulunan yıl esas alınır.”
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MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Damgalama
MADDE 12 – (1) Damgalama, geçici damgalama ve geçici damgalama sonrası muayene müracaatı işlemleri Ölçü ve Ölçü Aletleri Damga Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde
yapılır.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Serviste, ölçü aletlerinin muayenesi için uygun, izlenebilirliği sağlanmış yeterli
etalon ve ekipman bulundurulur. Bu etalon ve ekipmanların kalibrasyon süreleri en fazla 3 yıldır. Söz konusu etalon ve ekipmanların kalibrasyonlarının akredite edilmiş laboratuvarlarda
veya Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) tarafından yapılmış olması gerekir.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(11) Servis, tip onayı olan ve kullanımda bulunan ancak damga planını temin etmek
için imalatçısına/ithalatçısına ulaşılamayan veya 19/A maddesinin birinci fıkrası kapsamında
talep edilmesi halinde tip onayı ve damga planları temin edilemeyen ölçü aletlerinin muayenelerini gerçekleştirir. Muayene sonucu uygun bulunan ölçü aletlerini dışardan müdahaleyi engelleyecek şekilde damgalar ve buna göre hazırlanan damga planlarını Bakanlığa bildirir.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(7) Ayarları bağlı bulunduğu yerlere göre yapılan maksimum kapasitesi 2.000 kg üzeri
olan otomatik olmayan tartı aletlerinin AB Uygunluk Beyanının düzenlendiği gün ilk gün olmak üzere 15 gün içinde bağlı bulunduğu il müdürlüğüne tartı aletinin AB Uygunluk Beyanı,
gösterge (indikatör) ve yük hücrelerinin marka, model ve seri numaralarıyla birlikte kullanıcısı
tarafından bildirilmesi zorunludur.”
“(9) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan ölçü aletlerinden kullanılmayacak olanlar,
kullanıcısı tarafından talep edilmesi halinde; ölçü aletinin markası, modeli, tipi ve seri numarasını
içeren bilgilerle il müdürlüğüne müracaat edilir ve bu ölçü aletleri il müdürlüklerince kullanılmayacak şekilde bağlanarak mühürlenir. Bu şekilde kullanım dışı bırakılan ölçü aletlerinin
yeniden kullanılmasının gerekmesi halinde ilk muayenesi yaptırılarak kullanılır.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğe 19 uncu maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
“İmalatçı ve ithalatçıların sorumlulukları
MADDE 19/A – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan ölçü aletlerinin tip onayı ve
damga planlarının bir örneği imalatçısı/ithalatçısı tarafından piyasaya arz tarihinden itibaren
60 gün içerisinde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce piyasaya arz edilmiş ve kullanımda olanlar ise talep edilmesi halinde 10 gün içerisinde Bakanlığa ve Servise sunulur.
(2) Bu maddede belirtilen belgelerin yabancı dilde düzenlenmiş olması halinde, Türkçeye çevirisi yapılır ve çevirisi yapılan metinler ile yabancı dilde düzenlenen metinlerin imalatçı/ithalatçı firma tarafından imzalanarak kaşelenmiş olması gerekir.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(3) Servis, 30/11/2020 tarihine kadar almış olduğu tamir ayar sonrası ilk muayene başvurularına ilişkin muayeneleri 2020 yılı içinde yapmak zorundadır. Bu tarihten sonra yapılacak
başvurularda 17 nci maddenin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanır.”

Sayfa : 44

RESMÎ GAZETE

26 Haziran 2020 – Sayı : 31167

“(4) Servis, motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazlar için
2020 yılında alınan başvurulara ilişkin muayeneleri 30/11/2021 tarihine kadar tamamlar.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Servis tarafından 2021 yılı sonuna kadar gerçekleştirilecek
muayenelerde; 1/1/2020 tarihinden önce tip onaylı olarak piyasaya arz edilmiş ve halen kullanımda olan ölçü aletlerinin tip onayını etkileyecek değişiklik yapıldığının tespit edilmesi halinde, ölçü aletinin muayenesi yapılarak damgalanır. Söz konusu ölçü aleti kullanıcısı tarafından
6 aylık süre içerisinde tip onayına uygun hale getirilir. Verilen bu süreden sonra servis tarafından
yapılacak muayenelerde uygun hale getirilmediği tespit edilen ölçü aletleri, bu durum muayene
raporunda belirtilerek kullanılması mümkün olmayacak şekilde bağlanıp mühürlenir, tamir ve
ayar servisine sevk edilmek üzere kullanıcısına tutanak eşliğinde teslim edilir. Bu fıkra kapsamında yapılacak muayenelerde 6 ncı maddenin dördüncü fıkrasının (b) bendi ile beşinci fıkrasının (b) bendinde yer alan hükümler uygulanmaz.
(2) 2021 yılı sonuna kadar servis tarafından yapılacak muayenelerde; kapanmış veya
piyasada faaliyetleri sona ermiş ancak ölçü aleti ile ilgili haklar ve yükümlülükleri başka bir
firmaya devredilmemiş imalatçılar/ithalatçılar tarafından 1/1/2020 tarihinden önce piyasaya
tip onaylı olarak arz edilmiş ve halen kullanımda olan ölçü aletlerinde tip onayını etkileyecek
değişiklik yapıldığının tespit edilmesi halinde, yapılan değişiklikler servis tarafından kontrol
edilir ve uygun görülmesi halinde muayeneleri yapılır. Damga planına ek olarak uygulanan
damga yerleri varsa bunlar da damgalanarak muayene raporunda belirtilir. Bundan sonra bu
fıkra kapsamında muayenesi gerçekleştirilen ölçü aletlerinin muayene ve damgalamaları servis
tarafından düzenlenen en son muayene raporuna göre yapılır. Yapılan değişikliklerin servis tarafından uygun görülmemesi halinde ölçü aleti kullanıcısı tarafından 6 aylık süre içerisinde
uygunsuzlukların giderilmesi koşuluyla ölçü aletinin muayenesi yapılır. Verilen bu süreden
sonra servis tarafından yapılacak muayenelerde uygun hale getirilmediği tespit edilen ölçü aletleri, bu durum muayene raporunda belirtilerek kullanılması mümkün olmayacak şekilde bağlanıp mühürlenir, tamir ve ayar servisine sevk edilmek üzere kullanıcısına tutanak eşliğinde
teslim edilir. Bu fıkra kapsamında yapılacak muayenelerde 6 ncı maddenin dördüncü fıkrasının
(b) bendi ile beşinci fıkrasının (b) bendinde yer alan hükümler uygulanmaz.”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin EK-1, EK-2, EK-3, EK-4, EK-5, EK-6, EK-7, EK-8’i
yürürlükten kaldırılmış ve aynı Yönetmeliğe ekteki EK-9 eklenmiştir.
MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
11/10/2019

30915

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
27/12/2019

30991
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Kamu Denetçiliği Kurumundan:
KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME
VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 25/3/2015 tarihli ve 29306 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Denetçiliği Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (l) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Alt görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi
içindeki görevleri,”
“l) Üst görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi
içindeki görevleri,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.
(2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar:
a) Yönetim hizmetleri grubu;
1) Şube müdürü,
2) Şef,
b) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu;
1) Araştırmacı, uzman,
c) İdari hizmetler grubu;
1) Memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, şoför,
ç) Bilgi işlem hizmetleri grubu;
1) Çözümleyici,
d) Hukuk hizmetleri grubu;
1) Hukuk Müşaviri.
(3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar:
a) Psikolog, sosyal çalışmacı, programcı, kütüphaneci, mütercim, mühendis, tekniker,
teknisyen.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2)
numaralı alt bendinde yer alan “programcı” ibaresinden sonra gelmek üzere “, araştırmacı, uzman” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.
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“e) Araştırmacı kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
2) Şef, memur, mütercim, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, teknisyen ve şoför kadrolarında en az iki yıl hizmeti bulunmak,
f) Uzman kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
2) Şef, memur, mütercim, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, teknisyen ve şoför kadrolarında en az iki yıl hizmeti bulunmak,”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent
eklenmiştir.
“f) Mühendis kadrosuna atanabilmek için; mühendislik fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavlarına ilişkin konu başlıkları
atama yapılacak görevin niteliğine göre belirlenir ve duyuruda yer verilir. Yazılı sınav, Kurumca
yapılabilir veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına
ya da yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.”
MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu Başdenetçisi yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
25/3/2015

29306

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
1/4/2017

30025
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Adalet Bakanlığından:
KONKORDATO GİDER AVANSI TARİFESİ
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu gereğince konkordato talep edilirken mahkeme veznesine yatırılacak olan avansın miktarı
ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tarife, 2004 sayılı Kanunun 285 inci maddesinin dördüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Konkordato gider avansı
MADDE 3 – (1) Talep eden, bu Tarifede gösterilen gider avansını konkordato talebinde
bulunurken mahkeme veznesine yatırmak zorundadır. Konkordato gider avansı her türlü tebligat ve posta ücretleri, bilirkişi ve konkordato komiseri ücretleri, ilan ücreti, iflas gideri ile
dosyanın bölge adliye mahkemesi ve Yargıtay’a gidiş dönüş ücretleri gibi giderleri kapsar.
Konkordato gider avansı miktarı
MADDE 4 – (1) Talep eden;
a) Konkordato talep edilirken bildirilen alacaklı sayısının üç katı tutarında tebligat gideri,
b) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanacak yedi adet ilan bedelinin asgari tutarı
olan 700,00 Türk Lirası,
c) Resmî İlan Fiyat Tarifesinde belirlenen Basın-İlan Kurumu resmî ilan portalında yapılacak yedi adet ilan bedelinin asgari tutarı,
ç) İlgili kurum ve kuruluşlara yapılacak bildirim için elli adet iadeli taahhütlü posta
ücreti,
d) Bir bilirkişi için Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesinde belirlenen ücretin üç katı tutarı,
e) Mahkemece belirlenecek ücreti sonradan tamamlanmak üzere konkordato komiseri
olarak görevlendirilecek kişi için asgari 1.000,00 Türk Lirası üzerinden hesaplanan beş aylık
ücret tutarı,
f) Diğer iş ve işlemler için 400,00 Türk Lirası,
g) İflasa tabi olanlar yönünden 18.000,00 Türk Lirası iflas gideri,
toplamını avans olarak öder.
(2) İflasa tabi olmayan borçlular yönünden yukarıda sayılan gider avansı miktarından
indirim yapılmasına mahkemece karar verilebilir.
Konkordato gider avansının iadesi
MADDE 5 – (1) Gider avansının kullanılmayan kısmı hükmün kesinleşmesinden sonra
talep edene iade edilir. Talep eden tarafından hesap numarası bildirilmiş ise iade elektronik ortamda hesaba aktarmak suretiyle yapılır. Hesap numarası bildirilmemiş ise masrafı avanstan
karşılanmak suretiyle Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi vasıtasıyla adreste ödemeli
olarak gönderilir.
Gider avansının ikmal ettirilmesi
MADDE 6 – (1) Tarifeye göre yatırılmış gider avansının yeterli olmadığı yargılama
sırasında anlaşılır ise eksik kalan kısım, 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri
Kanununun 120 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre ikmal ettirilir.
Zaman bakımından uygulama
MADDE 7 – (1) Bu tarifedeki gider avansı, 15/3/2018 tarihinden sonra yapılan
konkordato taleplerinde uygulanır ve tarifeye göre alınması gereken gider avansının eksik olduğunun anlaşılması halinde 6100 sayılı Kanunun 114 üncü ve 115 inci maddelerine göre işlem
yapılır.
Yürürlükten kaldırılan tarife
MADDE 8 – (1) 13/6/2019 tarihli ve 30800 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Konkordato Gider Avansı Tarifesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
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Ticaret Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2020/12)
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yerli üretici Kale Kilit ve Kalıp San. A.Ş. tarafından yapılan başvuruya istinaden Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 8301.40.11.00.00 gümrük tarife
istatistik pozisyonu altında kayıtlı “silindirli kapı kilitleri (elektromekanik, elektromanyetik,
tam elektronik olanlar hariç)”, 8301.40.19.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında kayıtlı “soğuk hava deposuna mahsus olanlar (elektromekanik, elektromanyetik, tam elektronik
olanlar hariç)”, 8301.40.19.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında kayıtlı “diğerleri
(elektromekanik, elektromanyetik, tam elektronik olanlar hariç)”, 8301.60.00.00.11 gümrük
tarife istatistik pozisyonu altında kayıtlı “kapı kilidi silindirleri (barel)” ile 8301.60.00.00.19
gümrük tarife istatistik pozisyonu altında kayıtlı “yalnız kapı kilitleri için kilit kasası” ürünlerine yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme 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) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,
b) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyetini,
c) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,
ç) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,
d) KEP: Kayıtlı elektronik posta adresini,
e) NGGS: Nihai gözden geçirme soruşturmasını,
f) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,
g) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta
Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,
ifade eder.
Soruşturma konusu ürün
MADDE 4 – (1) Önleme tabi ürün, 8301.40.11.00.00 GTİP altında kayıtlı “silindirli kapı
kilitleri (elektromekanik, elektromanyetik, tam elektronik olanlar hariç)”, 8301.40.19.00.11 GTİP
altında kayıtlı “soğuk hava deposuna mahsus olanlar (elektromekanik, elektromanyetik, tam
elektronik olanlar hariç)”, 8301.40.19.00.19 GTİP altında kayıtlı “diğerleri (elektromekanik,
elektromanyetik, tam elektronik olanlar hariç)”, 8301.60.00.00.11 GTİP altında kayıtlı “kapı
kilidi silindirleri (barel)” ile 8301.60.00.00.19 GTİP altında kayıtlı “yalnız kapı kilitleri için
kilit kasası”dır.
(2) Bahse konu GTİP, yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup bağlayıcı mahiyette değildir.
(3) Önleme tabi ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonlarında ve/veya eşya tanımlarında yapılacak değişiklikler, bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.
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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 Kale
Kilit ve Kalıp San. 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) 31/7/2003 tarihli ve 25185 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No:2003/16) ile Çin Halk Cumhuriyeti
(ÇHC) menşeli “topuzlu kapı kilidi (elektromekanik olanlar hariç)” için 1,60 ABD Doları/adet,
“diğer kapı kilitleri (elektromekanik olanlar hariç)” için 1,77 ABD Doları/adet, “yalnız kapı
kilitleri için silindir-bareller ile kilit kasası” için 0,74 ABD Doları/adet tutarında dampinge
karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.
(2) Söz konusu önlem, gerçekleştirilen ilk NGGS neticesinde, 30/7/2009 tarihli ve
27304 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/21) ile aynı tutarlarda devam ettirilmiştir.
(3) Gerçekleştirilen son NGGS neticesinde, 16/7/2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:
2015/30) ile ÇHC menşeli bahse konu önlem, 8301.40.11.00.00 GTİP altında kayıtlı “silindirli
kapı kilitleri (elektromekanik, elektromanyetik, tam elektronik olanlar hariç)”,
8301.40.19.00.11 GTİP altında kayıtlı “soğuk hava deposuna mahsus olanlar (elektromekanik,
elektromanyetik, tam elektronik olanlar hariç)”, 8301.40.19.00.19 GTİP altında kayıtlı “diğerleri (elektromekanik, elektromanyetik, tam elektronik olanlar hariç)”, 8301.60.00.00.00 GTİP
altında kayıtlı “yalnız kapı kilitleri için silindir-bareller ile kilit kasası” ürünlerine yönelik
olarak 4 ABD Doları/kg olarak değiştirilerek devam ettirilmiştir.
(4) 21/12/2015 tarihli ve 2015/8320 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde “yalnız kapı kilitleri için
silindir-bareller ile kilit kasası” ürününün sınıflandırıldığı 8301.60.00.00.00 GTİP;
8301.60.00.00.11 GTİP’li “kapı kilidi silindirleri (barel)” ve 8301.60.00.00.19 GTİP’li “diğerleri” olarak ikiye bölünmüştür.
(5) Bundan sonra, söz konusu önlem 8301.40.11.00.00 GTİP altında kayıtlı “silindirli
kapı kilitleri (elektromekanik, elektromanyetik, tam elektronik olanlar hariç)”,
8301.40.19.00.11 GTİP altında kayıtlı “soğuk hava deposuna mahsus olanlar (elektromekanik,
elektromanyetik, tam elektronik olanlar hariç)”, 8301.40.19.00.19 GTİP altında kayıtlı “diğerleri (elektromekanik, elektromanyetik, tam elektronik olanlar hariç)”, 8301.60.00.00.11 GTİP
altında kayıtlı “kapı kilidi silindirleri (barel)” ve 8301.60.00.00.19 GTİP altında kayıtlı “yalnız
kapı kilitleri için kilit kasası” ürünlerine yönelik olarak 4 ABD Doları/kg olarak uygulanmaya
devam ettirilmiştir.
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) vasıtasıyla mevcut önlemin yürürlükten kalkacağı ve ilgili
ürünün yerli üretici veya üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile NGGS açılması talebinde bulunabilecekleri duyurulmuştur.
(2) Mezkûr ilanı müteakip yerli üretim dalı tarafından iletilen başvurunun incelenmesi
neticesinde, uygulanan dampinge karşı önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve
zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğuna ilişkin olarak bir
NGGS açılmasını haklı kılacak bilgi, belge ve delillerin mevcut olduğu anlaşılmıştır.
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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 ÇHC menşeli önlem konusu ürüne yönelik olarak Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde bir NGGS açılmasına karar verilmiştir.
Piyasa ekonomisi değerlendirmesi
MADDE 9 – (1) ÇHC’de 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 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 ürünün
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 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 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 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.
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(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 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 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 cevaplandırma 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 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.
Meri önlemin uygulanması
MADDE 14 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca meri önlem soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.
Soruşturmanın başlangıç tarihi
MADDE 15 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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Ticaret Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2020/14)
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; İspanya Krallığı, İtalyan Cumhuriyeti ve Almanya
Federal Cumhuriyeti menşeli/çıkışlı 54.07 gümrük tarife pozisyonu altında yer alan muhtelif
gümrük tarife istatistik pozisyonlarında tanımlı “sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat
(giyim için olanlar)” ile 55.13, 55.14, 55.15 ve 55.16 gümrük tarife pozisyonlarında tanımlı
“sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat” ithalatında re’sen yapılan incelemeler sonucunda önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma 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) Almanya: Almanya Federal Cumhuriyetini,
b) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,
c) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyetini,
ç) Genel Müdürlük: İthalat Genel Müdürlüğünü,
d) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,
e) İspanya: İspanya Krallığını,
f) İtalya: İtalyan Cumhuriyetini,
g) Kanun: 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunu,
ğ) Karar: 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararı,
h) KEP: Kayıtlı elektronik posta adresini,
ı) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,
i) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta
Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,
ifade eder.
Soruşturma konusu eşya
MADDE 4 – (1) Soruşturma konusu eşya, 21/1/2015 tarihli ve 29243 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/3)
uyarınca dampinge karşı önleme tabi olan 54.07 GTP’si altında muhtelif gümrük tarife istatistik
pozisyonlarında sınıflandırılan “sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)” (Ek 1) ve 31/12/2018 tarihli ve 30642 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/4) uyarınca dampinge karşı önleme tabi olan 55.13, 55.14, 55.15, 55.16 GTP’leri altında yer alan “sentetik
veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat”dır.
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(2) Önleme tabi ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanımında
yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.
Başvuru ve mevcut durum
MADDE 5 – (1) 13/2/2002 tarihli ve 24670 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2002/2) ile ÇHC, Kore Cumhuriyeti (Güney Kore), Malezya, Tayland Krallığı, Çin Tayvanı menşeli 54.07 GTP altında yer
alan “sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)”ın ithalatında ülke ve
firma bazında değişen oranlarda dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur. Öte yandan,
söz konusu önleme ilişkin son nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanmasını takiben
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/3) ile mezkur ürünlerin
ithalatında uygulanan önlemlerin devamına karar verilmiştir.
(2) 18/11/2006 tarihli ve 26350 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2006/30) ile ÇHC menşeli 54.07 GTP’si altında
yer alan eşya için uygulanan dampinge karşı önlem Filipinler Cumhuriyeti menşeli/çıkışlı ürünlere teşmil edilmiştir.
(3) 22/8/2015 tarihli ve 29453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2015/41) çerçevesinde, ÇHC menşeli 54.07
GTP’si altında yer alan eşya için uygulanan dampinge karşı önlem Bulgaristan Cumhuriyeti
menşeli/çıkışlı ürünlere teşmil edilmiştir.
(4) 7/5/2019 tarihli ve 30767 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2019/15) çerçevesinde, ÇHC menşeli 54.07
GTP’si altında yer alan eşya için uygulanan dampinge karşı önlem Yunanistan menşeli/çıkışlı
ürünlere teşmil edilmiştir.
(5) Diğer taraftan, ÇHC menşeli 55.13, 55.14, 55.15 ve 55.16 GTP’leri altında yer alan
“sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat”ın ithalinde, 15/2/2001 tarihli ve
24319 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2001/2) kapsamında dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur. İthalatta
Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/4) ile tamamlanan nihai gözden
geçirme soruşturması kapsamında anılan önlemin devamına karar verilmiştir.
(6) 22/8/2015 tarihli ve 29453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2015/40) çerçevesinde, ÇHC menşeli 55.13,
55.14, 55.15 ve 55.16 GTP’leri altında yer alan eşya için uygulanan dampinge karşı önlem
Bulgaristan Cumhuriyeti ve Polonya Cumhuriyeti menşeli/çıkışlı ürünlere teşmil edilmiştir.
(7) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2019/15) ile ÇHC
menşeli 55.13, 55.14, 55.15 ve 55.16 GTP’leri altında yer alan eşya için uygulanan dampinge
karşı önlem Yunanistan menşeli/çıkışlı ürünlere teşmil edilmiştir.
(8) Önlem konusu ülkeler menşeli “sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)” ve “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat” ithalatında
uygulanan dampinge karşı önlemlerin İspanya, İtalya ve Almanya üzerinden yapılan ithalat ile
etkisiz kılındığına yönelik re’sen yapılan değerlendirmeler üzerine Bakanlık tarafından bir inceleme başlatılmıştır.
(9) Mezkur önlemlerin etkisiz kılındığına ilişkin bulgular Kanun, Karar ve Yönetmelik
hükümleri çerçevesinde değerlendirilmiştir.
Önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin bulgular
MADDE 6 – (1) Soruşturma konusu 54.07 GTP kapsamındaki eşya toplam ithalatının
2017 yılında 357 milyon ABD Doları-69 bin ton; 2018 yılında 332 milyon ABD Doları-58 bin
ton; 2019 yılında 393 milyon ABD Doları-68 bin ton; 2020 yılının ilk 4 ayında ise 179 milyon
ABD Doları-32 bin ton olarak gerçekleştiği görülmektedir.
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(2) İtalya’dan 54.07 GTP kapsamı eşya ithalatı 2017 yılında 8,3 milyon ABD Doları725 ton; 2018 yılında 11,6 milyon ABD Doları-1.465 ton; 2019 yılında 28,3 milyon ABD Doları- 3.692 ton; 2020 yılının ilk 4 ayında ise 28,6 milyon ABD Doları-5.188 ton olarak gerçekleşmiştir. Anılan eşyanın İtalya’dan gerçekleşen ithalatının toplam ithalata miktar bazında oranı
2017 yılında %1 iken söz konusu oran 2018 yılında %2,5’a, 2019 yılında %5,4’e, 2020 yılının
ilk 4 ayında ise %16’ya yükselmiştir. Bu çerçevede, İtalya’dan 54.07 GTP kapsamı ithalatta
hızlı bir artış bulunduğu görülmektedir.
(3) İtalya’dan söz konusu eşya ithalatında birim fiyatlar 2017 yılında 11,4 ABD Doları/Kg iken 2018 yılında 7,9 ABD Doları/Kg’a; 2019 yılında 7,7 ABD Doları/Kg’a; 2020 yılının
ilk 4 ayında ise 5,5 ABD Doları/Kg’a gerilemiştir.
(4) İspanya’dan 54.07 GTP kapsamı eşya ithalatı 2017 yılında 5,2 milyon ABD Doları-518 ton; 2018 yılında 4,9 milyon ABD Doları-505 ton; 2019 yılında 13,3 milyon ABD Doları-1.754 ton; 2020 yılının ilk 4 ayında ise 10,7 milyon ABD Doları-1.863 ton olarak gerçekleşmiştir. Anılan eşyanın İspanya’dan gerçekleşen ithalatının toplam ithalata miktar bazında
oranı 2017 yılında %0,7 iken söz konusu oran 2018 yılında %0,9’a, 2019 yılında %2,6’ya,
2020 yılının ilk 4 ayında ise %5,7’ye yükselmiştir. Bu çerçevede, İspanya’dan 54.07 GTP kapsamı ithalatta 2019 yılından itibaren hızlı bir artış bulunduğu görülmektedir.
(5) İspanya’dan söz konusu eşya ithalatında birim fiyatlar 2017 yılında 10,1 ABD Doları/Kg iken 2018 yılında 9,8 ABD Doları/Kg’a, 2019 yılında 7,6 ABD Doları/Kg’a, 2020 yılının ilk 4 ayında ise 5,8 ABD Doları/Kg’a gerilemiştir.
(6) Almanya’dan 54.07 GTP kapsamı eşya ithalatı 2017 yılında 10,2 milyon ABD Doları-1.090 ton; 2018 yılında 8,8 milyon ABD Doları-963 ton; 2019 yılında 14,5 milyon ABD
Doları-2.414 ton; 2020 yılının ilk 4 ayında ise 7,1 milyon ABD Doları-1.656 ton olarak gerçekleşmiştir. Anılan eşyanın Almanya’dan gerçekleşen ithalatının toplam ithalata miktar bazında oranı 2017 ve 2018 yıllarında %1,6 iken 2019 yılında %3,5’e, 2020 yılının ilk 4 ayında
ise %5,1’e yükselmiştir. Bu çerçevede, Almanya’dan 54.07 GTP kapsamı ithalatta 2019 yılından itibaren hızlı bir artış bulunduğu görülmektedir.
(7) Almanya’dan gerçekleşen söz konusu eşya ithalatında birim fiyatlar 2017 yılında
9,3 ABD Doları/Kg iken 2018 yılında 9,1 ABD Doları/Kg’a, 2019 yılında 6 ABD Doları/Kg’a,
2020 yılının ilk 4 ayında ise 4,3 ABD Doları/Kg’a gerilemiştir.
(8) 55.13, 55.14, 55.15, 55.16 GTP’lerinde tanımlı eşyada toplam ithalat 2017 yılında
101 milyon ABD Doları-17,6 bin ton; 2018 yılında 74 milyon ABD Doları-12,1 bin ton; 2019
yılında 81 milyon ABD Doları-12,3 bin ton; 2020 yılının ilk 4 ayında ise 26,5 milyon ABD
Doları-4,5 bin ton olarak gerçekleşmiştir.
(9) İtalya’dan anılan eşya ithalatı 2017 yılında 5,6 milyon ABD Doları-486 ton; 2018
yılında 7 milyon ABD Doları-494 ton; 2019 yılında 14,8 milyon ABD Doları-1.454 ton; 2020
yılının ilk 4 ayında ise 6,7 milyon ABD Doları-942 ton olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu ithalatın toplam ithalata miktar bazında oranı 2017 yılında %2,8 iken bahse konu oran 2018 yılında %4,1’e, 2019 yılında %11,9’a, 2020 yılının ilk 4 ayında ise %21,2’ye yükselmiştir. Bu
çerçevede, İtalya’dan anılan ithalatın 2019 yılından itibaren hızlı bir artış gösterdiği görülmektedir.
(10) Anılan ithalatta birim fiyat 2017 yılında 11,6 ABD Doları/Kg, 2018 yılında 14,2
ABD Doları/Kg iken 2019 yılında 10,2 ABD Doları/Kg’a, 2020 yılının ilk 4 ayında ise 7,1
ABD Doları/Kg’a gerilemiştir.
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(11) İspanya’dan 55.13, 55.14, 55.15, 55.16 GTP’lerinde tanımlı eşya ithalatı 2017 yılında 12,5 milyon ABD Doları-1.325 ton; 2018 yılında 6,6 milyon ABD Doları-639 ton; 2019
yılında 8,6 milyon ABD Doları -837 ton; 2020 yılının ilk 4 ayında ise 6,1 milyon ABD Doları-966 ton olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu ithalatın toplam ithalata miktar bazında oranı
2017 yılında %7,5 iken 2018 yılında %5,3’e gerilemiş, 2019 yılında %6,8’e, 2020 yılının ilk
4 ayında ise %21,7’ye yükselmiştir. Bu çerçevede, anılan ithalatın 2019 yılından itibaren hızlı
bir artış gösterdiği görülmektedir.
(12) Anılan ithalatta birim fiyat 2017 yılında 9,4 ABD Doları/Kg, 2018 ve 2019 yıllarında 10,3 ABD Doları/Kg iken 2020 yılının ilk 4 ayında 6,3 ABD Doları/Kg’a gerilemiştir.
(13) Almanya’dan 55.13, 55.14, 55.15, 55.16 GTP’lerinde tanımlı eşya ithalatı 2017
yılında 8,6 milyon ABD Doları-1.125 ton; 2018 yılında 7,4 milyon ABD Doları-1.108 ton;
2019 yılında 10,8 milyon ABD Doları-1.830 ton; 2020 yılının ilk 4 ayında ise 2,9 milyon ABD
Doları-451 ton olarak gerçekleşmiştir. Anılan ithalatın toplam ithalata miktar bazında oranı
2017 yılında %6,4 iken 2018 yılında %9,2’ye; 2019 yılında %14,9’a yükselmiş, 2020 yılının
ilk 4 ayında ise %10,1 olarak gerçekleşmiştir.
(14) Söz konusu ithalatta birim fiyat 2017 yılında 7,7 ABD Doları/Kg iken 2018 yılında
6,7 ABD Doları/Kg’a, 2019 yılında 5,9 ABD Doları/Kg’a gerilemiş, 2020 yılının ilk 4 ayında
ise 6,4 ABD Doları/Kg olarak gerçekleşmiştir.
(15) İthalat istatistiklerinin incelenmesi neticesinde; gerek 54.07 GTP’si gerekse 55.13,
55.14, 55.15, 55.16 GTP’leri kapsamı eşyanın İtalya, İspanya ve Almanya’dan ithalatında hızlı
bir artış görülmektedir. Buna ilaveten, anılan ülkelerden söz konusu ürün grupları ithalatında
birim fiyatlar belirgin bir şekilde düşüş göstermiştir.
(16) Trademap verileri kullanılarak yapılan değerlendirmelerde İtalya, İspanya ve Almanya’nın dampinge karşı önleme tabi ülkelerden olan ÇHC’den 54.07 GTP’si kapsamı eşyada
önemli miktarda ithalatının bulunduğu görülmektedir. Bu bağlamda, 2017-2019 döneminde
İtalya’nın ÇHC’den gerçekleşen anılan eşya ithalatı sırasıyla 38, 39 ve 42 bin ton; Almanya’nın
ithalatı ise 19, 19 ve 21 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemde İspanya’nın ÇHC’den
söz konusu ithalatı ise 23 bin ton seviyelerindedir.
(17) Ayrıca İtalya’nın, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ
No:2019/15) çerçevesinde ÇHC menşeli ithalatta uygulanan dampinge karşı önlemin teşmil
edildiği Yunanistan’dan 54.07 GTP kapsamı ithalatının, anılan önlemin teşmili sonrasında
önemli oranda artış gösterdiği tespit edilmiştir. Söz konusu ithalatın 2018 yılında 459 ton iken
2019 yılında 2.882 tona yükseldiği ve ithalat birim fiyatının 7,3 ABD Doları/kg seviyesinden
2,3 ABD Doları/kg seviyesine gerilediği görülmektedir.
(18) İtalya, İspanya ve Almanya’nın 54.07 GTP’si kapsamı eşya ihracatında Türkiye’nin
payının 2017-2019 döneminde artış gösterdiği görülmektedir. Söz konusu oran 2017-2019 döneminde İtalya’da %2’den %10’a; İspanya’da %2’den %5’e; Almanya’da ise %2’den %11’e
yükselmiştir. Bahse konu oran anılan ülkelerde 2020 yılının ilk ayında sırasıyla %26, %12 ve
%13 olarak gerçekleşmiştir.
(19) Söz konusu üç ülkenin 54.07 kapsamı eşyada genel ihracatına bakıldığında birim
fiyatlarda kayda değer bir düşüş yaşanmazken Türkiye’ye ihracatta birim fiyatlarda 2019 yılından itibaren önemli düşüş gerçekleştiği görülmektedir. Bu kapsamda, 2018-2019 yılları ile
2020 Ocak ayı döneminde İtalya’nın Türkiye’ye ihracat birim fiyatları sırasıyla 25, 8 ve 4 ABD
Doları/Kg; İspanya’nın birim fiyatları 12, 8 ve 7 ABD Doları/Kg; Almanya’nın birim fiyatları
ise 10, 6 ve 5 ABD Doları/Kg seviyesinde gerçekleşmiştir.
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(20) Sonuç olarak; İtalya, İspanya ve Almanya ihracat istatistiklerinin uluslararası kaynaklardan incelenmesi neticesinde, anılan ülkelerin Türkiye’ye 54.07 GTP kapsamı eşya ihracatında hızlı bir artış bulunduğu görülmektedir. Buna ilaveten, Türkiye’ye ihracatta birim fiyatlar hızlı bir şekilde düşerek anılan ülkelerin genel ihracat birim fiyatlarına göre belirgin şekilde farklılaşmıştır.
(21) İtalya, İspanya ve Almanya’nın dampinge karşı önleme tabi ülkelerden olan
ÇHC’den 55.13, 55.14, 55.15, 55.16 GTP’leri kapsamı önemli miktarda ithalatı bulunduğu görülmektedir. Anılan eşya grubunda 2017-2019 döneminde İtalya’nın ÇHC’den 16-17 bin ton,
İspanya ve Almanya’nın ise 10-11 bin ton seviyelerinde ithalatının bulunduğu tespit edilmiştir.
(22) İtalya’nın anılan eşyadan miktar bazında Türkiye’ye ihracatının aynı üründeki toplam ihracatındaki payının inceleme döneminde önemli oranda arttığı görülmektedir. Söz konusu
oran 2017 yılında %2 seviyesinde iken 2019 yılında %4’e, 2020 yılının ilk ayında ise %13’e
yükselmiştir.
(23) İtalya’nın söz konusu ihracatındaki birim fiyatlarına bakıldığında genel birim fiyatlarında önemli bir değişiklik olmazken Türkiye’ye ihracatta birim fiyatlarda ciddi bir düşüş
görülmektedir. Bu kapsamda, anılan ülkenin Türkiye’ye ihracat birim fiyatı 2019 yılından itibaren hızlı bir düşüş göstererek 2017-2019 yılları ile 2020 Ocak ayında sırasıyla 15, 21, 11 ve
4 ABD Doları/Kg olarak gerçekleşmiştir.
Karar ve işlemler
MADDE 7 – (1) Yapılan incelemeler sonucunda İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, İtalya, İspanya ve Almanya menşeli/çıkışlı 54.07 GTP altında kayıtlı “sentetik
filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)” ile 55.13, 55.14, 55.15, 55.16
GTP’lerinde tanımlı “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat” ithalatına
ilişkin olarak Yönetmeliğin 38 inci maddesi çerçevesinde önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı
soruşturma açılmasına karar verilmiştir.
(2) İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, Kararın 11 inci maddesi çerçevesinde, İtalya, İspanya ve Almanya menşeli/çıkışlı 54.07 GTP altında kayıtlı “sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)” ithalatının, İthalatta Haksız Rekabetin
Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2015/3) çerçevesinde; 55.13, 55.14, 55.15, 55.16
GTP’lerinde tanımlı “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat” ithalatının
ise İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2019/4) çerçevesinde
ÇHC menşeli ithalatta uygulanan dampinge karşı önlemlerle aynı şekil ve oranlarda teminata
bağlanmasına karar verilmiştir.
(3) Soruşturma, Genel Müdürlük tarafından yürütülecektir.
Soru formları ve bilgilerin toplanması
MADDE 8 – (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu eşyanın
bilinen ithalatçıları ile soruşturma kapsamına giren bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına ve
soruşturmaya konu ülkelerin Ankara’daki Büyükelçiliklerine soruşturmanın açılışına ilişkin
bildirimde bulunulur. Bildirimde soruşturmanın açılış Tebliği, gizli olmayan rapor özeti ve soru
formlarına erişim hususunda bilgiye yer verilir.
(2) Bildirim gönderilemeyen veya kendilerine bildirim ulaşmayan diğer ilgili taraflar,
soruşturma ile ilgili bilgilere Bakanlığımızın https://www.ticaret.gov.tr/ithalat uzantılı internet
sitesinden sırasıyla “Ticaret Politikası Savunma Araçları”, “İzleme ve Önlemlerin Etkisiz Kılınması”, “Yürüyen Soruşturmalar” sekmelerini takip ederek erişebilir.
(3) 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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Süreler
MADDE 9 – (1) Soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturma açılmasına dair bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dahil 37 gündür. 8 inci maddede belirtilen,
bildirimin ve soru formlarının gönderilmediği ilgili taraflar ise bu Tebliğin yayımı tarihinden
itibaren işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdırlar.
(2) Soru formunda istenilen bilgilerin haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen
diğer bilgi, belge ve görüşlerin dikkate alınabilmesi için söz konusu bilgi, belge ve görüşler,
bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak
ulaştırılması gerekir.
(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden diğer ilgili tarafların da
(yerli üreticiler, ithalatçılar, ilgili meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi
veya işveren sendikaları ve benzeri) görüşleri ile konuya ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi bu
Tebliğin yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma
süreci içerisinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirmeleri gerekir.
İş birliğine gelinmemesi
MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin
belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlayamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi
vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin
karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınır.
Geçici önlem alınması, vergilerin geriye dönük uygulanması
MADDE 11 – (1) Kararın ilgili maddeleri uyarınca, soruşturma süresince geçici önlem
uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin önlem geriye dönük olarak uygulanabilir.
(2) Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmamaktadır.
Yetkili merci ve adresi
MADDE 12 – (1) Soruşturma ile ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen
yetkili merciye iletilmesi gerekir:
T.C. Ticaret Bakanlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
İthalat Politikalarını İzleme ve Değerlendirme Dairesi
Adres: Söğütözü Mah. 2176. Sok. No:63 Çankaya/ANKARA
Tel: +90 312 204 99 44/9955, Faks: +90 312 204 87 65
www.ticaret.gov.tr
(2) Soruşturmada “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak
isteyenler”, soru formlarına cevapları ile soruşturma ile ilgili görüşlerini, kendilerine ait KEP
adreslerinden Bakanlığın aşağıda yer alan KEP adresine ve e-posta adresine gönderir.
KEP Adresi: ekonomi@hs01.kep.tr
E-posta Adresi: oeksorusturma@ticaret.gov.tr
(3) Soruşturmada “yurt dışında yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak
isteyenler”, soru formlarına cevapları ile soruşturma ile ilgili görüşlerini Bakanlığın aşağıda
yer alan e-posta adresine ve posta adresine gönderir.
E-posta Adresi: oeksorusturma@ticaret.gov.tr
Soruşturmanın başlangıç tarihi
MADDE 13 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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Ticaret Bakanlığından:
KURU KAYISI LİSANSLI DEPO TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 12/4/2013 tarihli ve 28616 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kuru Kayısı Lisanslı Depo Tebliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Gümrük ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, (d) bendinde yer alan “TS 485 Kuru Kayısı Standardında tanımlanan kükürtlenmiş ve kükürtlenmemiş (gün kurusu) kayısıyı,” ibaresi “Armeniaca
vulgaris Lam (Prunus armeniaca L.) türüne giren ağacın sağlam, olgun meyvelerinin güneşte
veya bilinen diğer metotlardan biri ile kurutulmuş, kükürtlenmiş veya kükürtlenmemiş olan
kayısıyı,” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan
“duvarlarının ise beton sıvalı ve badanalı ya da beyaz plastik boyalı olması,” ibaresi yürürlükten
kaldırılmış, “duvarlarında, tabanında ve tavanında çatlakların olmaması,” ibaresinden sonra
gelmek üzere “duvarlarının gıdanın muhafazasına uygun,” ibaresi eklenmiş, (c) bendinde yer
alan “% 55-60” ibaresi “% 50-60” olarak, “10-15 °C ” ibaresi “maksimum 18 °C ” olarak değiştirilmiş, aynı bentte yer alan “(gün kurusu)” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, (d) bendinde
yer alan “nem alma” ibaresi “nemlendirme” olarak, ikinci fıkrasında yer alan “sağlıklı” ibaresi
“uygun” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(5) Depoda sıcaklık ve nem oranı günlük olarak takip edilir ve kayıt altına alınır.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin başlığı “Kayısıyı depolamaya hazır hale
getirme ve kayısının depoya kabulü” olarak değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki birinci fıkra
eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.
“(1) Kuru kayısılar Bakanlıkça belirlenen Kuru Kayısı Kalite Kriterleri ve Sınıflandırma
Usul ve Esaslarına göre değerlendirilerek lisanslı depoya kabul ya da ret edilir.”
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Kayısılar asgari 500 kg kapasiteli kasalar içinde depolanır. Nem içeriği, nem tayin
cihazı ile ölçüm yapılarak belirlenir. Nem oranı kükürtlü kayısılarda %18’in, kükürtlenmemiş
kayısılarda %17’nin üzerinde olan kuru kayısılar lisanslı depoya kabul edilmez.”
MADDE 5 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “sıhhatli”
ibaresi “uygun” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 6 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “(gün kurusu)” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (a) bendinde yer alan “12 ay” ibaresi “9 ay”
olarak, (b) bendinde yer alan “15 ay” ibaresi “12 ay” olarak, (c) bendinde yer alan “18 ay” ibaresi “15 ay” olarak ve (ç) bendinde yer alan “20 ay” ibaresi “18 ay” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 7 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gümrük
ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 8 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
12/4/2013

28616

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
29/6/2016

29757
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından:

4477/1-1

—— • ——
İstanbul Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesinden:

4481
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
LOKOMOTİFLER İÇİN DOĞU VE TİPİ ATS MAGNET ALINACAKTIR
TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No

: 2020/325197

1 - İdarenin:
a) Adresi

: TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası

: 0312 309 05 15/71609 - 0312 309 13 65

c) Elektronik Posta Adresi

: satinalmadairesi@tcddtasimacilik.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : Lokomotifler İçin Doğu Ve Tipi ATS Magnet Alımı
3 - İhalenin yapılacağı yer

: TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve
Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu
(4052 no.lu oda) / Altındağ İlçesi, Hacı Bayram
Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 3
Gar-Altındağ-ANKARA / TÜRKİYE

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle
Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale
dokümanında belirtilmiştir.
5 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına
28/072020 günü saat 14:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
6 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi
Başkanlığı Satın Alma Şube Müdürlüğü 1073 no.lu oda veya TCDD Taşımacılık A.Ş. resmi web
sitesi http://www.tcddtasimacilik.gov.tr/ adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların
ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez
Veznesinden KDV dâhil 100,-TL bedelle temin edilebilir.
7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara
tabi değildir.

4567/1-1

—— • ——
E5000 TİPİ ELEKTRİKLİ LOKOMOTİFTE KULLANILMAK ÜZERE
3 KALEM MALZEME ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:
İhale Kayıt Numarası

: 2020/324957

1 - İdarenin;
a) Adresi

: Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası

: 0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0(222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi

: tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : 3 Kalem Malzeme
-2 adet Vidalı Koşum Takımı 1350 kN
-2 adet Cer Paketi 1500 kN
-2 adet Cer Kancası 1500 kN
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Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık
İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale
dokümanında belirtilmiştir.
3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat
Müdürlüğüne 16.07.2020 günü ve saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat
Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları
zorunlu

olup

TÜLOMSAŞ

Genel

Müdürlüğü

Pazarlama

Dairesi

Başkanlığı,

İthalat

Müdürlüğünden (KDV Dâhil) 50,- TL bedelle temin edilebilir.
5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara
tabi değildir.

4566/1-1

—— • ——
KAN BAĞIŞ MERKEZİ İNŞAATI YAPIMI İÇİN PROJE İHALESİ YAPILACAKTIR
Türk Kızılay Genel Müdürlüğünden:
1 - Tokat İli, Merkez İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 1755 ada, 9 parselde kayıtlı taşınmaz
üzerine Kan Bağış Merkezi İnşaatı yapımı için imar durumuna uygun, mimari, statik, mekanik,
elektrik projeleri, keşif ve metrajların hazırlanarak ilgili kurum ve/veya kuruluşlardan
onaylatılması işi yaptırılacaktır.
2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile
birlikte vereceklerdir.
3 - İSTEKLİLERİN
“Tedarikçi

Olmak

http://tedarikciportali.kizilay.org.tr/

İstiyorum”

SEKMESİNDEN

ADRESİNDEN

TEDARİKÇİ

GİREREK

PORTALİNE

KAYIT

YAPTIRMASI GEREKMEKTEDİR. https://www.kizilay.org.tr/ adresinden “tedarikçi girişi” ve
“tedarikçi olmak istiyorum” sekmelerinden de kayıt için erişim sağlanabilecektir.
4 - İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel
Müdürlüğümüzden, “Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 Beyoğlu/İSTANBUL“ adresindeki
İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.
İdari, teknik ve mali şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.
5 - Firmaların ihale zarflarını en geç 21.07.2020 günü saat 10:00’a kadar Türk Kızılay
Genel Müdürlüğü / Evrak Kayıt Servisine göndermiş olmaları gerekmektedir.
6 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 22.07.2020 günü saat 14:00’da Genel
Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.
7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.
8 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
9 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.
4510/1-1
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR
Odunpazarı Belediye Başkanlığından:
1) İdarenin
a) Adresi
: Yenidoğan Mah. Çamkoru Sok. No: 4 Odunpazarı/
Eskişehir
b) Telefon ve faks numarası
: Tel : (0 222) 213 30 30 / 2214
Faks : (0 222) 227 96 07
c) Elektronik posta adresi (varsa) : opemlakistimlak@gmail.com
d) İhalenin Yapılacağı yer
: Odunpazarı Belediyesi Encümen salonu
2) Mülkiyeti Odunpazarı Belediyesi adına kayıtlı olan aşağıda özellikleri belirtilen
taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35.a. maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile
aşağıda belirtilen tarih ve saatte, belirlenen Kıymet Takdir bedel üzerinden satışı yapılacaktır.
Mahalle

Ada

Parsel

Yüzölçümü
m2

Kıymet
Niteliği

İmar Durumu

Takdir Bedeli
TL

Geçici

İhale

İhale

Teminat TL

Tarihi

Saati

Ayrık Nizam 8
71
Evler

Kat Ticaret
16795

95

1.688,26

Arsa

Alanı

3.376.520,00

101.295,60

07.07.2020 10:30

Taks 0,25
Kaks 2,00

3) İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:
A) GERÇEK KİŞİLERDEN:
1 - İkametgâh belgesi, (e-devletten alınabilir)
2 - Nüfus Cüzdan Sureti, (e-devletten alınabilir)
3 - Noter Tasdikli imza beyannamesi,
4 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
5 - Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
6 - İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
7 - Gerçek kişinin Odunpazarı Belediyesine borcu olmadığına dair, ihale günü tarihli
alınan Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış borcu yoktur yazısı.
B) TÜZEL KİŞİLERDEN:
1 - Tebligat için adres beyanı,
2 - Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu meslek grubu oda
kaydı,
3 - Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden
veya benzeri bir makamdan, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. İmza yetkilisini ve son ortaklık durumunu gösteren
Ticaret Sicil Gazeteleri,
4 - Noter Tasdikli imza beyannamesi, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının
onaylı sureti ve yetkilinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)
5 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
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6 - Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
7 - İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
8 - Tüzel kişiliğin Odunpazarı Belediyesine borcu olmadığına dair Odunpazarı Belediyesi
Mali Hizmetler Müdürlüğünden ihale günü tarihli alınan borcu yoktur yazısı.
C) ORTAK GİRİŞİM OLMASI HALİNDE:
Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B)
maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.
4) Geçici teminat olarak şunlar alınır:
a) Tedavüldeki Türk Lirası,
b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları,
c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler
yerine düzenlenen belgeler.(nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde
anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)
5) Teminatların Teslim yeri:
Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki
teminatların ve ihale iştirak teminatlarının istekliler tarafından Odunpazarı Belediyesi Mali
Hizmetler Müdürlüğü Veznesine yatırılması zorunludur.
6) İhaleye Katılamayacaklar:
2886 Sayılı Kanunun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere
katılamazlar. Bu yasağı saymayarak İhaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa kesin
teminatı gelir kaydolunur.
7) Satış ihalesi dokümanı Odunpazarı Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Kiralama
bürosundan ücretsiz görülebilir. Aynı adresten 200,00 TL. (iki yüz Türk Lirası) karşılığında temin
edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8) İdare uygun bedeli tespitte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLAN OLUNUR.
4403/1-1

—— • ——
TAŞINMAZ SATILACAKTIR
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
Madde 1. Denizli İli Merkezefendi ilçesi Çakmak Mahallesi hudutları dâhilinde kalan ve
mülkiyeti Belediyemize ait toplam 12.601,00 m²’ den ibaret 7822 ada 1 parsel numaralı 1 adet
taşınmazın mülkiyeti ihale ile satılacaktır.
Madde 2. İhale, Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümeni tarafından 2886 sayılı Devlet
İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü artırma suretiyle yapılacaktır.
Madde 3. İhale, 09.07.2020 Perşembe günü saat 14.30’da Denizli Büyükşehir Belediye
Başkanlığı Delikliçınar Belediye Hizmet Binası Altıntop Mahallesi Lise Cad. No:2 Kat:1’ de
bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.
Madde 4. Muhammen bedel, 22.681.800,00-TL olup, geçici teminat tutarı 680.454,00-TL’ dir.
Madde 5. İhale şartnamesi ile diğer evraklar, mesai saatleri içinde Denizli Büyükşehir
Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının, Delikliçınar Belediye Hizmet Binası
Altıntop Mahallesi Lise Cad. No:2 Kat:5’ de bulunan ofisinde bedelsiz olarak görülebilir veya
bedelsiz temin edilebilir.
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Madde 6. İstekliler, teklif mektuplarını ihale günü saat 14.30’a kadar Denizli Büyükşehir
Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’na kayıt numarası alarak teslim edecekler
veya iadeli taahhütlü olarak da gönderebilecektir.
Madde 7. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgelerin aslını veya
noter tasdikli örneğini teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
A. Gerçek Kişiler;
a. Tebligat için, muhtarlıktan veya Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden tasdikli
ikametgah belgesi
b. T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti
c. Noter tasdikli imza beyannamesi, temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ve
vekalet edene ait imza beyannamesi
d. Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu
e. Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu
B. Tüzel Kişiler;
a. Tebligat için adres beyanı
b. Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi
odasından, ilk ilan ve ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile
kayıtlı olduğuna dair belge.
c. Ticari sicil gazetesi ( Aslı görülerek fotokopisi dosyasına konulacaktır.)
d. İlgisine 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. Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu
f. Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu
g. Temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.
C. Ortak girişimler;
Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinden (A) veya (B)
maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ve örneği şartname ekinde verilen iş
ortaklığı beyannamesi,
Madde 8. Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi
olsa; dosya içindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması
yönünde isteklilerce yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecek, İdareye verilen veya ulaşan
teklifler herhangi bir sebeple geri alınamayacaktır.
Madde 9. Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına
vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular
değerlendirmeye alınmayacaktır.
Madde 10. Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 sayılı Kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta
serbesttir.
Madde 11. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana
gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
İlan olunur.
4404/1-1
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ASMATEPE MESİRE YERİ VE TESİSLERİ KİRAYA VERİLECEKTİR
Çanakkale İl Özel İdaresi Encümeni Başkanlığından:
1-) İlimiz Merkez, Hava Radar Mevzi Komutanlığı yol güzergahında yer alan ve
Asmatepe mevkiinde bulunan Asmatepe Mesire Yeri (Mutluluk Ormanı) Çok Amaçlı Kır
Lokantası , Büfe ve benzeri tesisler İl Encümeninin 18.06.2020 tarih ve 338 sayılı kararı ile 2886
Sayılı Kanunun 36. maddesi gereğince 23 yıl süreli olarak kiraya verilecektir.
2-) İhale 09.07.2020 tarihinde saat 13:30 da Çanakkale İl Özel İdaresi İl Encümen
Toplantı Salonunda İl Encümeni huzurunda yapılacaktır.
3-) İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Çanakkale Merkez, Barbaros Mahallesi,
Atatürk Caddesi, No: 215 de bulunan İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü‘nde
görülebilir ve temin edilebilir.
4-) Taşınmazın yıllık kira muhammen bedeli 163.000,00 TL (Yüzatmışüçbin Lira), olup
geçici teminatı 112.470,00 TL (Yüzonikibindörtyüzyetmiş Lira) dir.
5-) İsteklilerde aranan şartlar ve belgeler;
- Gerçek kişilerde
-T.C. vatandaşı olmak;
a) İç Zarfa konacak belgeler
1-Teklif Mektubu
b) Dış Zarfa konacak belgeler
1-İç Zarf
2-Vekaleten katılacaklarda noter onaylı vekaletname,
3-İkametgah belgesi
4-Nüfus kayıt örneği
5-Geçici Teminat (İdare hesabına yatırılacak nakit, hazine bonosu, devlet tahvili veya
bankalarca süresiz ve limit içi verilmiş teminat mektupları geçici teminat olarak kabul edilir.)
- Tüzel kişilerde;
a) İç Zarfa konacak belgeler
1-Teklif Mektubu
b) Dış Zarfa konacak belgeler
1-İç Zarf
2-Tüzelkişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belge aslı veya noter onaylı suretini,
3-2020 yılında alınmış ticaret sicil kaydını gösterir oda sicil kaydının aslı veya noter
onaylı örneğini,
4- Noter onaylı imza sirküleri
5-Geçici teminat. (İdare hesabına yatırılacak nakit, hazine bonosu, devlet tahvili veya
bankalarca süresiz ve limit içi verilmiş teminat mektupları geçici teminat olarak kabul edilir.)
6-) İsteklilerin teklif mektuplarının havi kapalı tekliflerini ihale günü saat 13:15’e Emlak
ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.
7-) Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır
4464/1-1
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MUHAFAZA BORUSU VE CASİNG SATIN ALINACAKTIR
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:
Muhafaza Borusu ve Casing Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar” ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale
edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası

: 2020/323118

1 - İdarenin
a) Adresi

: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
Çukurambar Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 33A 06800
Çankaya /Ankara

b) Telefon ve faks numarası

: 0312 201 20 41 - 0312 285 58 14

c) Elektronik posta adresi

:

ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)

:

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

: Mal Alımı,
1. KISIM:
2.500 Adet H Çapta Muhafaza Borusu,
(Dış Çap: 114,30 mm, İç Çap:101,60 mm olacaktır)
2. KISIM:
6.000 Metre 6 5/8” Filtreli Casing (K-55/J-55)
3. KISIM:
4.000 Metre 9 5/8” Kapalı Casing (K-55/J-55)

b) Teslim yeri/yerleri

: a) Yerli İstekliler için; MTA Genel Müdürlüğü Sondaj
Dairesi Ambarları veya Ankara il sınırları içinde
İdarenin göstereceği herhangi bir yer
b) Yabancı istekliler için; CFR herhangi bir Türkiye
Deniz Limanı,

c) Teslim tarihi/tarihleri

: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlama
talimatının (yabancı istekliler için akreditifin açıldığı
tarihinin tebliğinden itibaren) tebliğinden itibaren;
1. KISIM: 120 (yüzyirmi) takvim günü, 2. KISIM: 120
(yüzyirmi) ve 3. KISIM: 120 (yüzyirmi) takvim
günüdür.

3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer

: MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları

b) Tarihi ve saati

: 17/07/2020 - 10:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
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4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası
belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da
esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya
kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. 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,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif
mektubu,
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma
uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ilgili Mali
Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler
İstekliler alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığı amacıyla
aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerin kendi durumuna uygun olanını teklif eklerinde
sunacaklardır.
a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci
olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden
biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından
sunulması yeterlidir.
İstekli imalatçı ise aşağıdaki belgelerden yalnızca birini sunabilir;
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
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b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına
düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına
düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına
düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat
uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı
olduğunu gösteren belgeler.
İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından
sunulması yeterlidir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye
cevapları ve açıklamaları içeren doküman
2. ve 3. Kısımlar için; Geçerli API SPEC 5CT sertifikasının bir kopyası teklifler ile
verecektir. Üretici firma adı API kompozit listesinde yer alacak, teklif ve teslim sırasında aktif
durumda olacaktır.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından
belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif
eden yerli istekliler lehine % 15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50, Türk Lirası karşılığı aynı
adresten (MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü
(213 nolu oda) Çankaya/ANKARA) satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube
Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla
da gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar 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. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı
Kanunlara tabi değildir.
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JEOTERMAL KAYNAK ALANI İHALE EDİLECEKTİR
Uşak İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:
Uşak-Merkez-Kalfa Köyü sınırları içerisinde kalan 4.670,31 hektar jeotermal kaynak
alanı 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4.maddesinin
2.bendinde belirtilen şartları taşıyanlar arasında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun
45.maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.
İli
İlçesi
Mahalle/Köyü
Yüzölçümü
İhale Taban Bedeli
Geçici Teminat Miktarı (%3)
İhale Tarihi ve Saati
İhale Yeri

Uşak
Merkez
Kalfa Köyü
4.670,31 ha
200.000,00_TL
6.000,00_TL
28/07/2020 - 14.00
Uşak İl Özel İdaresi İl Encümen Salonu
(ÖZMERKEZ)

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanın Koordinatları
Paftalar: Uşak K23d1-K22e2

Sağa (Y)
Yukarı (X)

1.NOKTA
721584
4283411

2.NOKTA
721173
4283000

3.NOKTA
715000
4282998

4.NOKTA
715000
4280152

5.NOKTA
711000
4280310

Sağa (Y)
Yukarı (X)

6.NOKTA
711000
4282928

7.NOKTA
708331
4286751

8.NOKTA
712276
4284210

9.NOKTA
717031
4288518

10.NOKTA
721584
4283998

İhaleye Katılmak İçin İstenen Belgeler;
Gerçek Kişiler için;
1. T.C. kimlik numarasını içeren onaylı nüfus cüzdanı sureti,
2. Bağlı olduğu vergi dairesinden alınmış, vergi numarasını gösterir belge,
3. Onaylı imza sirküleri,
4. Gerçek kişi adına vekil olarak katılacakların ihaleye ilişkin noter tasdikli
vekâletnamesi ve noter tasdikli imza beyannamesi,
5. Tebligat için adres beyanı, telefon ve faks numarası ile varsa e-mail adresini gösterir
belge,
6. Her sayfası imzalanmış olan şartname,
7. Şartnamede belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (T.C. Ziraat Bankası
Uşak Şubesi IBAN NO: TR33 0001 0002 5636 3568 1961 93 nolu IBAN hesabına) veya kesin ve
süresiz banka teminat mektubu,
8. İhale dokümanının alındığına dair 100,00_TL’lik makbuz (İhale dokumanı bedeli,
Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisine yatırıldıktan sonra, Çevre Koruma ve Kontrol
Müdürlüğünden temin edilebilir.)
Tüzel Kişiler için;
1. Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi,
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2. Şirketin, 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun
4.maddesi 2.fıkrası gereğince statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili
faaliyet yapabileceği hususunun belirtildiği veya statü değişikliği yapacağına dair taahhütname,
3. Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha (onaylı),
4. İhaleye tüzel kişilik adına, yetkili olarak katılacakların Noter tasdikli yetki belgeleri
ve imza sirküleri, vekil olarak katılacakların Noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri,
5. Şartnamede belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (T.C. Ziraat Bankası
Uşak Şubesi IBAN No: TR33 0001 0002 5636 3568 1961 93 hesabına) veya kesin ve süresiz
banka teminat mektubu,
6. Her sayfası imzalanmış olan şartname,
7. İhale dokümanının alındığına dair 100,00_TL’lik makbuz (İhale dokumanı, bedeli
Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisine yatırıldıktan sonra, Çevre Koruma ve Kontrol
Müdürlüğünden temin edilebilir.)
İhale katılacak istekliler, gerekli belgeleri ihale günü en son saat 10:00’a kadar Uşak İl
Özel İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Ayrıca, 2886 Sayılı
Devlet İhale Kanununun 37.maddesince uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini, iadeli
taahhütlü bir mektupla ihale komisyonuna, ihale günü saat 10.00’a kadar ulaşmış olmak şartıyla
gönderebilirler.
İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve iptal etmekte serbesttir.
İlan Olunur.
4463/1/1-1

—— • ——
JEOTERMAL KAYNAK ALANI İHALE EDİLECEKTİR
Uşak İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:
Uşak-Banaz-Ayrancı/Baltalı Köyleri sınırları içerisinde kalan 2.315,84 hektar jeotermal
kaynak alanı 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4.maddesinin
2.bendinde belirtilen şartları taşıyanlar arasında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun
45.maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.
İli
İlçesi
Mahalle/Köyü
Yüzölçümü
İhale Taban Bedeli
Geçici Teminat Miktarı (%3)
İhale Tarihi ve Saati
İhale Yeri

Uşak
Banaz
Ayrancı-Baltalı Köyleri
2.315,84 ha
99.375,00_TL
2.981,25_TL
28/07/2020 – 14.00
Uşak İl Özel İdaresi İl Encümen Salonu
(ÖZMERKEZ)

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanın Koordinatları
Paftalar: Uşak K23a4
Sağa (Y)
Yukarı (X)

1.NOKTA
726495
4303796

2.NOKTA
722060
4305375

3.NOKTA
722130
4301945

4.NOKTA
725803
4300529

5.NOKTA
725563
4299396
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6.NOKTA

7.NOKTA

8.NOKTA

9.NOKTA

10.NOKTA

Sağa (Y)

722200

722114

719500

719500

726750

Yukarı (X)

4300335

4299890

4300500

4306000

4305000

İhaleye Katılmak İçin İstenen Belgeler;
Gerçek Kişiler için;
1. T.C. kimlik numarasını içeren onaylı nüfus cüzdanı sureti,
2. Bağlı olduğu vergi dairesinden alınmış, vergi numarasını gösterir belge,
3. Onaylı imza sirküleri,
4. Gerçek kişi adına vekil olarak katılacakların ihaleye ilişkin noter tasdikli
vekâletnamesi ve noter tasdikli imza beyannamesi,
5. Tebligat için adres beyanı, telefon ve faks numarası ile varsa e-mail adresini gösterir
belge,
6. Her sayfası imzalanmış olan şartname,
7. Şartnamede belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (T.C. Ziraat Bankası
Uşak Şubesi IBAN NO: TR33 0001 0002 5636 3568 1961 93 nolu IBAN hesabına) veya kesin ve
süresiz banka teminat mektubu,
8. İhale dokümanının alındığına dair 100,00_TL’lik makbuz (İhale dokumanı bedeli,
Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisine yatırıldıktan sonra, Çevre Koruma ve Kontrol
Müdürlüğünden temin edilebilir.)
Tüzel Kişiler için;
1. Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi,
2. Şirketin, 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun
4.maddesi 2.fıkrası gereğince statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili
faaliyet yapabileceği hususunun belirtildiği veya statü değişikliği yapacağına dair taahhütname,
3. Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha (onaylı),
4. İhaleye tüzel kişilik adına, yetkili olarak katılacakların Noter tasdikli yetki belgeleri
ve imza sirküleri, vekil olarak katılacakların Noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri,
5. Şartnamede belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (T.C. Ziraat Bankası
Uşak Şubesi IBAN No: TR33 0001 0002 5636 3568 1961 93 hesabına) veya kesin ve süresiz
banka teminat mektubu,
6. Her sayfası imzalanmış olan şartname,
7. İhale dokümanının alındığına dair 100,00_TL’lik makbuz (İhale dokumanı, bedeli
Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisine yatırıldıktan sonra, Çevre Koruma ve Kontrol
Müdürlüğünden temin edilebilir.)
İhale katılacak istekliler, gerekli belgeleri ihale günü en son saat 10:00’a kadar Uşak İl
Özel İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Ayrıca, 2886 Sayılı
Devlet İhale Kanununun 37.maddesince uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini, iadeli
taahhütlü bir mektupla ihale komisyonuna, ihale günü saat 10.00’a kadar ulaşmış olmak şartıyla
gönderebilirler.
İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve iptal etmekte serbesttir.
İlan Olunur.
4463/2/1-1
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JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATLI SAHA İHALE EDİLECEKTİR
Uşak İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:
Uşak-Banaz-Derbent Köyü sınırları içerisinde kalan AR:2017/64/01 ruhsat nolu jeotermal
kaynak arama ruhsatlı sahanın, terk edilen 1.272,88 hektar kısmı, 5686 Sayılı Jeotermal
Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4.maddesinin 2.bendinde belirtilen şartları
taşıyanlar arasında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre Açık Teklif Usulü ile
ihale edilecektir.
İli
Uşak
İlçesi
Banaz
Mahalle/Köyü
Derbent Köyü
Yüzölçümü
1.272,88 ha
İhale Taban Bedeli
44.000,00_TL
Geçici Teminat Miktarı (%3)
1.320,00_TL
İhale Tarihi ve Saati
28/07/2020 – 14.00
Uşak İl Özel İdaresi İl Encümen Salonu
İhale Yeri
(ÖZMERKEZ)
İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanın Koordinatları
Paftalar: Uşak K23d1-K23d2

Sağa (Y)
Yukarı (X)

1.NOKTA
724760
4284700

Sağa (Y)
Yukarı (X)

6.NOKTA
736064
4287384

2.NOKTA
726440
4290735

3.NOKTA
735580
4290840

4.NOKTA
727500
4290100

5.NOKTA
727000
4285400

İhaleye Katılmak İçin İstenen Belgeler;
Gerçek Kişiler için;
1. T.C. kimlik numarasını içeren onaylı nüfus cüzdanı sureti,
2. Bağlı olduğu vergi dairesinden alınmış, vergi numarasını gösterir belge,
3. Onaylı imza sirküleri,
4. Gerçek kişi adına vekil olarak katılacakların ihaleye ilişkin noter tasdikli
vekâletnamesi ve noter tasdikli imza beyannamesi,
5. Tebligat için adres beyanı, telefon ve faks numarası ile varsa e-mail adresini gösterir
belge,
6. Her sayfası imzalanmış olan şartname,
7. Şartnamede belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (T.C. Ziraat Bankası
Uşak Şubesi IBAN NO: TR33 0001 0002 5636 3568 1961 93 nolu IBAN hesabına) veya kesin ve
süresiz banka teminat mektubu,
8. İhale dokümanının alındığına dair 100,00_TL’lik makbuz (İhale dokumanı bedeli,
Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisine yatırıldıktan sonra, Çevre Koruma ve Kontrol
Müdürlüğünden temin edilebilir.)
Tüzel Kişiler için;
1. Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi,
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2. Şirketin, 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun
4.maddesi 2.fıkrası gereğince statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili
faaliyet yapabileceği hususunun belirtildiği veya statü değişikliği yapacağına dair taahhütname,
3. Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha (onaylı),
4. İhaleye tüzel kişilik adına, yetkili olarak katılacakların Noter tasdikli yetki belgeleri
ve imza sirküleri, vekil olarak katılacakların Noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri,
5. Şartnamede belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (T.C. Ziraat Bankası
Uşak Şubesi IBAN No: TR33 0001 0002 5636 3568 1961 93 hesabına) veya kesin ve süresiz
banka teminat mektubu,
6. Her sayfası imzalanmış olan şartname,
7. İhale dokümanının alındığına dair 100,00_TL’lik makbuz (İhale dokumanı, bedeli
Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisine yatırıldıktan sonra, Çevre Koruma ve Kontrol
Müdürlüğünden temin edilebilir.)
İhale katılacak istekliler, gerekli belgeleri ihale günü en son saat 10:00’a kadar Uşak İl
Özel İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Ayrıca, 2886 Sayılı
Devlet İhale Kanununun 37.maddesince uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini, iadeli
taahhütlü bir mektupla ihale komisyonuna, ihale günü saat 10.00’a kadar ulaşmış olmak şartıyla
gönderebilirler.
İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve iptal etmekte serbesttir.
İlan Olunur.
4463/3/1-1

—— • ——

JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATLI SAHA İHALE EDİLECEKTİR
Uşak İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:
Uşak-Banaz-Güllüçam Köyü sınırları içerisinde kalan AR:2017/64/04 ruhsat nolu
jeotermal kaynak arama ruhsatlı sahanın, terk edilen 1.525,18 hektar kısmı, 5686 Sayılı Jeotermal
Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4.maddesinin 2.bendinde belirtilen şartları
taşıyanlar arasında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre Açık Teklif Usulü ile
ihale edilecektir.
İli
İlçesi
Mahalle/Köyü
Yüzölçümü
Mevkii
İhale Taban Bedeli
Geçici Teminat Miktarı (%3)
İhale Tarihi ve Saati
İhale Yeri

Uşak
Banaz
Güllüçam Köyü
1.525,18 ha
─
52.500,00_TL
1.575,00_TL
28/07/2020 – 14.00
Uşak İl Özel İdaresi İl Encümen Salonu
(ÖZMERKEZ)

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanın Koordinatları
Paftalar: Uşak K23c1-K23d2

Sağa (Y)
Yukarı (X)

1.NOKTA
740446
4284109

2.NOKTA
740050
4282485

3.NOKTA
734739
4280112

4.NOKTA
734029
4280817

5.NOKTA
735437
4284026
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İhaleye Katılmak İçin İstenen Belgeler;
Gerçek Kişiler için;
1. T.C. kimlik numarasını içeren onaylı nüfus cüzdanı sureti,
2. Bağlı olduğu vergi dairesinden alınmış, vergi numarasını gösterir belge,
3. Onaylı imza sirküleri,
4. Gerçek kişi adına vekil olarak katılacakların ihaleye ilişkin noter tasdikli
vekâletnamesi ve noter tasdikli imza beyannamesi,
5. Tebligat için adres beyanı, telefon ve faks numarası ile varsa e-mail adresini gösterir
belge,
6. Her sayfası imzalanmış olan şartname,
7. Şartnamede belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (T.C. Ziraat Bankası
Uşak Şubesi IBAN NO: TR33 0001 0002 5636 3568 1961 93 nolu IBAN hesabına) veya kesin ve
süresiz banka teminat mektubu,
8. İhale dokümanının alındığına dair 100,00_TL’lik makbuz (İhale dokumanı bedeli,
Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisine yatırıldıktan sonra, Çevre Koruma ve Kontrol
Müdürlüğünden temin edilebilir.)
Tüzel Kişiler için;
1. Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi,
2. Şirketin, 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun
4.maddesi 2.fıkrası gereğince statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili
faaliyet yapabileceği hususunun belirtildiği veya statü değişikliği yapacağına dair taahhütname,
3. Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha (onaylı),
4. İhaleye tüzel kişilik adına, yetkili olarak katılacakların Noter tasdikli yetki belgeleri
ve imza sirküleri, vekil olarak katılacakların Noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri,
5. Şartnamede belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (T.C. Ziraat Bankası
Uşak Şubesi IBAN No: TR33 0001 0002 5636 3568 1961 93 hesabına) veya kesin ve süresiz
banka teminat mektubu,
6. Her sayfası imzalanmış olan şartname,
7. İhale dokümanının alındığına dair 100,00_TL’lik makbuz (İhale dokumanı, bedeli
Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisine yatırıldıktan sonra, Çevre Koruma ve Kontrol
Müdürlüğünden temin edilebilir.)
İhale katılacak istekliler, gerekli belgeleri ihale günü en son saat 10:00’a kadar Uşak İl
Özel İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Ayrıca, 2886 Sayılı
Devlet İhale Kanununun 37.maddesince uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini, iadeli
taahhütlü bir mektupla ihale komisyonuna, ihale günü saat 10.00’a kadar ulaşmış olmak şartıyla
gönderebilirler.
İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve iptal etmekte serbesttir.
İlan Olunur.
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JEOTERMAL KAYNAK ALANI İHALE EDİLECEKTİR
Uşak İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:
Uşak-Banaz-Ayrancı Köyü sınırları içerisinde kalan 2.251,81 hektar jeotermal kaynak
alanı 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4.maddesinin
2.bendinde belirtilen şartları taşıyanlar arasında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun
45.maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.
İli
İlçesi
Mahalle/Köyü
Yüzölçümü
İhale Taban Bedeli
Geçici Teminat Miktarı (%3)
İhale Tarihi ve Saati
İhale Yeri

Uşak
Banaz
Ayrancı Köyü
2.251,81 ha
96.875,00_TL
2.906,25_TL
28/07/2020 – 14.00
Uşak İl Özel İdaresi İl Encümen Salonu
(ÖZMERKEZ)

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanın Koordinatları
Paftalar: Uşak K23a1-K23a4
Poligon No:1

Sağa (Y)
Yukarı (X)
Poligon No:2
Sağa (Y)
Yukarı (X)

1.NOKTA
722060
4305375

2.NOKTA
726000
4303972

3.NOKTA
726000
4301499

4.NOKTA
725803
4300529

1.NOKTA
719710
4305971

2.NOKTA
720000
4308000

3.NOKTA
725788
4306071

4.NOKTA
726000
4305103

5.NOKTA
722130
4301945

İhaleye Katılmak İçin İstenen Belgeler;
Gerçek Kişiler için;
1. T.C. kimlik numarasını içeren onaylı nüfus cüzdanı sureti,
2. Bağlı olduğu vergi dairesinden alınmış, vergi numarasını gösterir belge,
3. Onaylı imza sirküleri,
4. Gerçek kişi adına vekil olarak katılacakların ihaleye ilişkin noter tasdikli
vekâletnamesi ve noter tasdikli imza beyannamesi,
5. Tebligat için adres beyanı, telefon ve faks numarası ile varsa e-mail adresini gösterir
belge,
6. Her sayfası imzalanmış olan şartname,
7. Şartnamede belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (T.C. Ziraat Bankası
Uşak Şubesi IBAN NO: TR33 0001 0002 5636 3568 1961 93 nolu IBAN hesabına) veya kesin ve
süresiz banka teminat mektubu,
8. İhale dokümanının alındığına dair 100,00_TL’lik makbuz (İhale dokumanı bedeli,
Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisine yatırıldıktan sonra, Çevre Koruma ve Kontrol
Müdürlüğünden temin edilebilir.)
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Tüzel Kişiler için;
1. Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi,
2. Şirketin, 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun
4.maddesi 2.fıkrası gereğince statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili
faaliyet yapabileceği hususunun belirtildiği veya statü değişikliği yapacağına dair taahhütname,
3. Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha (onaylı),
4. İhaleye tüzel kişilik adına, yetkili olarak katılacakların Noter tasdikli yetki belgeleri
ve imza sirküleri, vekil olarak katılacakların Noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri,
5. Şartnamede belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (T.C. Ziraat Bankası
Uşak Şubesi IBAN No: TR33 0001 0002 5636 3568 1961 93 hesabına) veya kesin ve süresiz
banka teminat mektubu,
6. Her sayfası imzalanmış olan şartname,
7. İhale dokümanının alındığına dair 100,00_TL’lik makbuz (İhale dokumanı, bedeli
Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisine yatırıldıktan sonra, Çevre Koruma ve Kontrol
Müdürlüğünden temin edilebilir.)
İhale katılacak istekliler, gerekli belgeleri ihale günü en son saat 10:00’a kadar Uşak İl
Özel İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Ayrıca, 2886 Sayılı
Devlet İhale Kanununun 37.maddesince uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini, iadeli
taahhütlü bir mektupla ihale komisyonuna, ihale günü saat 10.00’a kadar ulaşmış olmak şartıyla
gönderebilirler.
İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve iptal etmekte serbesttir.
İlan Olunur.
4463/5/1-1

—— • ——

JEOTERMAL KAYNAK ALANI İHALE EDİLECEKTİR
Uşak İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:
Uşak-Merkez-Çevreköy sınırları içerisinde kalan 4.536,00 hektar jeotermal kaynak alanı
5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4.maddesinin 2.bendinde
belirtilen şartları taşıyanlar arasında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre Açık
Teklif Usulü ile ihale edilecektir.
İli
İlçesi
Mahalle/Köyü
Yüzölçümü
İhale Taban Bedeli
Geçici Teminat Miktarı (%3)
İhale Tarihi ve Saati

Uşak
Merkez
Çevreköy Köyü
4.536,00 ha
194.375,00_TL
5.831,25_TL
28/07/2020 – 14.00
Uşak İl Özel İdaresi İl Encümen Salonu
(ÖZMERKEZ)

İhale Yeri

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanın Koordinatları
Paftalar: Uşak K23d1-K22c2
1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

Sağa (Y)

709366

712000

712000

720000

719289

717031

Yukarı (X)

4290103

4290145

4291000

4291000

4288499

4288518
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7.NOKTA

8.NOKTA

9.NOKTA

10.NOKTA

11.NOKTA

Sağa (Y)

717011

717000

716082

712276

708331

Yukarı (X)

4288500

4288500

4287657

4284210

4286751

İhaleye Katılmak İçin İstenen Belgeler;
Gerçek Kişiler için;
1. T.C. kimlik numarasını içeren onaylı nüfus cüzdanı sureti,
2. Bağlı olduğu vergi dairesinden alınmış, vergi numarasını gösterir belge,
3. Onaylı imza sirküleri,
4. Gerçek kişi adına vekil olarak katılacakların ihaleye ilişkin noter tasdikli
vekâletnamesi ve noter tasdikli imza beyannamesi,
5. Tebligat için adres beyanı, telefon ve faks numarası ile varsa e-mail adresini gösterir
belge,
6. Her sayfası imzalanmış olan şartname,
7. Şartnamede belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (T.C. Ziraat Bankası
Uşak Şubesi IBAN NO: TR33 0001 0002 5636 3568 1961 93 nolu IBAN hesabına) veya kesin ve
süresiz banka teminat mektubu,
8. İhale dokümanının alındığına dair 100,00_TL’lik makbuz (İhale dokumanı bedeli,
Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisine yatırıldıktan sonra, Çevre Koruma ve Kontrol
Müdürlüğünden temin edilebilir.)
Tüzel Kişiler için;
1. Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi,
2. Şirketin, 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun
4.maddesi 2.fıkrası gereğince statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili
faaliyet yapabileceği hususunun belirtildiği veya statü değişikliği yapacağına dair taahhütname,
3. Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha (onaylı),
4. İhaleye tüzel kişilik adına, yetkili olarak katılacakların Noter tasdikli yetki belgeleri
ve imza sirküleri, vekil olarak katılacakların Noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri,
5. Şartnamede belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (T.C. Ziraat Bankası
Uşak Şubesi IBAN No: TR33 0001 0002 5636 3568 1961 93 hesabına) veya kesin ve süresiz
banka teminat mektubu,
6. Her sayfası imzalanmış olan şartname,
7. İhale dokümanının alındığına dair 100,00_TL’lik makbuz (İhale dokumanı, bedeli
Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisine yatırıldıktan sonra, Çevre Koruma ve Kontrol
Müdürlüğünden temin edilebilir.)
İhale katılacak istekliler, gerekli belgeleri ihale günü en son saat 10:00’a kadar Uşak İl
Özel İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Ayrıca, 2886 Sayılı
Devlet İhale Kanununun 37.maddesince uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini, iadeli
taahhütlü bir mektupla ihale komisyonuna, ihale günü saat 10.00’a kadar ulaşmış olmak şartıyla
gönderebilirler.
İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve iptal etmekte serbesttir.
İlan Olunur.
4463/6/1-1
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JEOTERMAL KAYNAK ALANI İHALE EDİLECEKTİR
Uşak İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:
Uşak-Merkez-Ciğerdede Köyü sınırları içerisinde kalan 4.657,56 hektar jeotermal kaynak
alanı 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4.maddesinin
2.bendinde belirtilen şartları taşıyanlar arasında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun
45.maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.
İli

Uşak

İlçesi

Merkez

Mahalle/Köyü

Ciğerdede Köyü

Yüzölçümü

4.657,56 ha

İhale Taban Bedeli

199.375,00_TL

Geçici Teminat Miktarı (%3)

5.981,25_TL

İhale Tarihi ve Saati

28/07/2020 – 14.00
Uşak İl Özel İdaresi İl Encümen Salonu

İhale Yeri

(ÖZMERKEZ)

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanın Koordinatları
Paftalar: Uşak K22c1-K22c2

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

Sağa (Y)

701000

702490

707372

709683

709366

Yukarı (X)

4291000

4290999

4290998

4290999

4290103

6.NOKTA

7.NOKTA

8.NOKTA

9.NOKTA

Sağa (Y)

708331

709449

707453

701000

Yukarı (X)

4286751

4285149

4285150

4285150

İhaleye Katılmak İçin İstenen Belgeler;
Gerçek Kişiler için;
1. T.C. kimlik numarasını içeren onaylı nüfus cüzdanı sureti,
2. Bağlı olduğu vergi dairesinden alınmış, vergi numarasını gösterir belge,
3. Onaylı imza sirküleri,
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4. Gerçek kişi adına vekil olarak katılacakların ihaleye ilişkin noter tasdikli
vekâletnamesi ve noter tasdikli imza beyannamesi,
5. Tebligat için adres beyanı, telefon ve faks numarası ile varsa e-mail adresini gösterir
belge,
6. Her sayfası imzalanmış olan şartname,
7. Şartnamede belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (T.C. Ziraat Bankası
Uşak Şubesi IBAN NO: TR33 0001 0002 5636 3568 1961 93 nolu IBAN hesabına) veya kesin ve
süresiz banka teminat mektubu,
8. İhale dokümanının alındığına dair 100,00_TL’lik makbuz (İhale dokumanı bedeli,
Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisine yatırıldıktan sonra, Çevre Koruma ve Kontrol
Müdürlüğünden temin edilebilir.)
Tüzel Kişiler için;
1. Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi,
2. Şirketin, 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun
4.maddesi 2.fıkrası gereğince statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili
faaliyet yapabileceği hususunun belirtildiği veya statü değişikliği yapacağına dair taahhütname,
3. Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha (onaylı),
4. İhaleye tüzel kişilik adına, yetkili olarak katılacakların Noter tasdikli yetki belgeleri
ve imza sirküleri, vekil olarak katılacakların Noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri,
5. Şartnamede belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (T.C. Ziraat Bankası
Uşak Şubesi IBAN No: TR33 0001 0002 5636 3568 1961 93 hesabına) veya kesin ve süresiz
banka teminat mektubu,
6. Her sayfası imzalanmış olan şartname,
7. İhale dokümanının alındığına dair 100,00_TL’lik makbuz (İhale dokumanı, bedeli
Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisine yatırıldıktan sonra, Çevre Koruma ve Kontrol
Müdürlüğünden temin edilebilir.)
İhale katılacak istekliler, gerekli belgeleri ihale günü en son saat 10:00’a kadar Uşak İl
Özel İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Ayrıca, 2886 Sayılı
Devlet İhale Kanununun 37.maddesince uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini, iadeli
taahhütlü bir mektupla ihale komisyonuna, ihale günü saat 10.00’a kadar ulaşmış olmak şartıyla
gönderebilirler.
İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve iptal etmekte serbesttir.
İlan Olunur.
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Adalet Bakanlığından:
Ankara 45. İş Mahkemesinin 2016/1053 Esas, 2019/514 Karar sayılı dosyasının
kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle
Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere
Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri
gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.
4475/1-1

—— • ——
Koç Üniversitesi Rektörlüğünden:
2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakültesinin Doçent
kadrosuna tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.
Müracaat edeceklerin 1 sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve
akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce) ve doçentlik belgesini PDF
formatında ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar akademikkadro@ku.edu.tr e-posta
adresine göndermeleri gerekmektedir. Posta yoluyla iletilen başvurular kabul edilmeyecektir.
Yabancı ülkelerden alınan lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliğinin
Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.
Yabancı ülkelerde alınan doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye'de
geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun,
eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir.
Adayların aşağıda belirtilen genel koşullara ek olarak tabloda yer alan özel koşulları da
sağlamaları gerekmektedir.
Doçent kadrosu için:
• Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,
• Yaptığı çalışmalarla uluslararası tanınırlığa sahip olmak,
• Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak.

Fakülte
Fen
Fakültesi

Bölüm

Unvan

Kadro

Özel Koşullar

Son Başvuru
Tarihi

Yüzey ve arayüzeylerde heterojen
Kimya

Doçent

1

kataliz alanında çalışmak; x-ışını

10 Temmuz 2020

yöntemleri üzerine uzmanlığı olmak
4423/1-1
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Gençlik ve Spor Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

4590/1-1

26 Haziran 2020 – Sayı : 31167

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 245

İçişleri Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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İçişleri Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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İçişleri Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

4595/2/1-1
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Milli Eğitim Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

4585/1-1
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Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini (www.mku.edu.tr. adresinde Personel Daire
Başkanlığının sayfasında temin edilebilir) sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.
Son başvuru tarihi ilanın resmi gazetede yayımlanmasından itibaren 15 (onbeş) günlük
sürenin bitimidir.
- Adayların başvuracakları anabilim dalını ve ilan niteliğini belirten dilekçelerine,
özgeçmişlerini, nüfus cüzdan suretlerini, 2 adet fotoğraflarını, yayın listeleri ile yayınlarının birer
örneğini, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre hazırlanacak puanlama
tablosu, onaylı veya E-devletten alınan yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans ve doktora veya
uzmanlık belgelerini kapsayan dosyanın bir nüshasını fiziki olarak, jürilere gönderilecek 3 (üç)
nüshasını ise CD (elektronik) halinde ilgili Fakülte Dekanlığına teslim edeceklerdir.
- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin
onaylandığına dair belgenin başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir.
- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların ( Daha önce çalışıp ayrılsalar dahi)
çalıştıkları kurumlardan alacakları onaylı hizmet belgesini veya E- devletten alacakları hizmet
belgesini dosyaya eklemeleri gerekmektedir.
- Doçent unvanı almış olanlar Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuramayacaktır.
- Tüm adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları
taşımaları gerekmektedir.
- Yanlış beyanda bulunanların, atamaları yapılmayacaktır.
- Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belgenin dosyaya eklenmesi
gerekmektedir.(e-devletten alınabilir.) Süresi içinde yapılmayan müracaatların ve postada
meydana gelebilecek gecikmelerin dikkate alınmayacağı;
Rektörlük (Santral): 0 326 221 33 17-18
Birim
TAYFUR ATA
SÖKMEN TIP
FAKÜLTESİ

Bölüm

ABD

Unvan

DAHİLİ TIP

GÖĞÜS

Dr. Öğr.

BİLİMLERİ

HASTALIKLARI

Üyesi

İLAN OLUNUR.

Derece Adet

Nitelikler
Astım veya KOAH

3

1

konusunda
çalışmış olmak.
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Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI
Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi
(Üniversite Hastanesi)’nde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile mezkûr Kanuna
dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla
aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde "Sürekli İşçi" alınacaktır.
Çalıştırılacağı
Hizmet Türü

Kadro
Sayısı

Hasta Bakımı ve
Temizliği
Hizmetleri

37

Koruma ve
Güvenlik
Hizmetleri

20

Temizlik
Hizmetleri

25

TOPLAM

82

SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (HASTANE)
Yaş
Öğrenim Durumu
Özel Koşullar
Yöntem
Sınırı
1. Ortaöğretim kurumlarının hasta ve
yaşlı hizmetleri alanının engelli bakımı, hasta
bakımı ve yaşlı bakımı dallarından ya da
sağlık hizmetleri alanının ebe yardımcılığı,
hemşire yardımcılığı ve sağlık bakım Noter Kurası
Ortaöğretim (lise
teknisyenliği dallarından birinden mezun
+
ve dengi) mezun
18-40
olmak, vardiyalı sistemde çalışmayı kabul
Sözlü
olmak
etmek.
Mülakat
2. Hasta bakım ve temizliği hizmetlerini
yürütmesine engel durumu olmamak
(kazanan adaylardan Sağlık Raporu
istenecektir).
1. En az bir ortaöğretim (lise ve dengi)
mezunu olup, 5188 sayılı Kanun gereği Özel
Güvenlik
Görevlisi
kimlik
kartına
(silahlı/silahsız) sahip olmak,
2. Özel Güvenlik Görevlisi kimlik kartının
son başvuru tarihi itibari ile geçerlilik
süresinin en az 6 (altı) ay olması,
3. Sağlık
Araştırma
ve
Uygulama
Merkezinde/Üniversite Hastanesinin iç ve dış
mekanında vardiyalı sistemde çalışmaya Noter Kurası
En az Ortaöğretim
+
engel durumu olmamak, iç ve dış mekanda
(lise ve dengi)
18-35
Sözlü
çalışmayı kabul etmek.
mezun olmak
4. Erkek adaylarda en az 170 cm, kadın Mülakat
adaylarda en az 160 cm boyunda, olmak.
Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son
iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15 kilodan
az ya da fazla olmamak. (Sağlık
kuruluşlarından belgelendirilmelidir.)
5. Koruma ve güvenlik hizmetlerini
yürütmesine engel durumu olmamak
(kazanan adaylardan tam teşekküllü Sağlık
Kurulu (Heyet) Raporu istenecektir).
1.Sağlık Araştırma ve Uygulama
Merkezinde/Üniversite Hastanesinin iç ve dış
En az ilköğretim,
mekanında vardiyalı sistemde
Noter Kurası
en çok
çalışmaya engel durumu olmamak, iç ve
+
ortaöğretim (lise
18-40
dış mekanda çalışmayı kabul etmek.
Sözlü
ve dengi) mezun
2. Temizlik hizmetlerini yürütmesine engel Mülakat
olmak
olacak sağlık sorunu olmamak (kazanan
adaylardan Sağlık Raporu istenecektir).
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A- GENEL ŞARTLAR:
1. Türk vatandaşı olmak.
2. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı
almıyor olmak.
4. Askerlik ile ilişiği olmamak.
5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün
açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
a. Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına
mahkûm olmamak.
b. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile
uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,
güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma,
suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm
olmamak.
c. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel
dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında
devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
6. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya
meslekten ihraç edilmemek.
7. Her aday ilan edilen kadrolardan, listede yer alan sadece bir meslek koluna başvuru
yapabilecektir.
8. Kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular http://personel.akdeniz.edu.tr internet
adresinden ilan edilecektir.
Kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara her hangi bir yazılı tebligat
yapılmayacaktır . Bu ilan tebligat yerine geçecektir.
B- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ
1. Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden 29.06.2020 –
03.07.2020 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.
2. Online başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir.
3. Her aday ilan edilen kadrolardan, listede yer alan sadece bir meslek koluna başvuru
yapabilecektir.
4. Kadro ve pozisyonlardaki talepler Antalya ili Merkez ilçeleri (Muratpaşa, Kepez,
Konyaaltı, Döşemealtı ve Aksu) düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibarıyla Antalya il
merkezinde ikamet edenlerin başvuruları dikkate alınacaktır.
C- NOTER KURA İŞLEMLERİ
1. Noter kura çekimi 10.07.2020 tarihinde saat 09.30’da yapılacaktır. Noter kurası
Üniversitemiz İletişim Fakültesinde yapılacak olup, adaylar istemeleri halinde Üniversitemiz web
ana sayfasından (https://www.akdeniz.edu.tr/) adresinden kura çekimini canlı olarak
izleyebilecektir. COVİD-19 Pandemisi ile mücadele kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla
kuranın yapılacağı salona herhangi bir aday alınmayacaktır.
2. Noter tarafından, açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında asil ve 4 (dört) katı oranında
yedek aday belirlenecektir.
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3. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik’in 5 inci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” işe
yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.
D- SÖZLÜ MÜLAKAT İŞLEMLERİ
1. Noter tarafından seçilen ve “asil aday” listesinde yer alan adaylar, genel kültür, genel
yetenek, mesleki bilgi ve becerilerine ilişkin 20-21-22.07.2020 tarihlerinde Üniversitemiz Atatürk
Konferans Salonunda saat: 09:30’dan itibaren sözlü mülakata sıra ile alınacaklardır. Mülakat
neticesinde Sınav kurulunca açık iş sayısı kadar asil ve açık iş sayısı kadar yedek aday
belirlenecek olup, sonuçlar 27.07.2020 tarihi mesai bitimine kadar http://personel.akdeniz.edu.tr
internet sitesi üzerinden duyurulacaktır.
Sözlü Mülakat Tarihleri: (Mülakatlara katılımlarda maske takılması zorunludur.)
Hasta Bakımı ve Temizliği Hizmetleri : 20.07.2020
Koruma ve Güvenlik Hizmetleri
: 21.07.2020
Temizlik Hizmetleri
: 22.07.2020
E- BELGE TESLİMİ
Sözlü mülakat işlemleri sonucu asil listede yer alarak atanmaya hak kazanan adayların 1011.08.2020 tarihleri arasında (mesai bitimine kadar) aşağıdaki belgeleri Sağlık Araştırma ve
Uygulama Merkezi (Hastane) Müdürlüğü Personel İşleri Birimi’ne teslim etmesi gerekmektedir.
1. Kimlik Kartı / Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2. İkametgah (E-devlet üzerinden alınabilir)
3. Askerlik Durum Belgesi (E-devlet üzerinden alınabilir)
4. SGK Hizmet Dökümü (E-devlet üzerinden alınabilir)
5. Adli Sicil Kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir)
6. Diploma fotokopisi (aslı ile birlikte)
7. Koruma ve Güvenlik Görevlisi için;
a. Özel Güvenlik Görevlisi Sertifikası ve Güvenlik Kimlik Kartı fotokopisi (aslı ile
birlikte)
b. Tam teşeküllü Sağlık Kurulu (Heyet) Raporu,
8. Temizlik ve Hasta Bakım ve Temizliği Hizmetleri için “Sağlık Raporu”,
DİKKAT: Sözlü mülakat sonucu yedek aday listesinde yer alanlar belge teslimi
yapmayacaklardır.
F- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARI VE İŞE BAŞLAMA
1. Atama hakkı kazanan ancak işe başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı
sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden
başlanmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.
2. Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal
işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. İdaremiz tarafından
kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
3. Yedek olarak atanmaya hak kazanan adaylar asil adayların taşıdığı şartları yerine
getirmelidir.
4. Göreve başlamaya hak kazananların asil adayların sonuçları 27.07.2020 tarihi mesai
bitimine kadar http://personel.akdeniz.edu.tr internet sitesinden ilan edilecektir. Adaylara ayrıca
bir tebligat yapılmayacaktır.
5. Yapılan sözlü mülakat sonucunda asil olarak belirlenenlerin, yazılı tebligat yapılmak
suretiyle göreve başlamaları sağlanacaktır.
İlanen duyurulur.
4425/1-1
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Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI
Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48.
Maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.
Covid-19 salgını kapsamında alınan tedbirlere istinaden tüm başvurular
https://personelilan.gazi.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak alınacak olup şahsen veya posta
yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
GENEL AÇIKLAMALAR:
1.Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete ’de yayın tarihi itibariyle 15 (On beş) gündür.
2.Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun
5772 sayılı Kanunla değişik 23. , 24/e ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış
olmaları gerekir.
3. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
4.Doçent kadrosuna Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Profesör ve kadro
unvanı Doçent olanlar müracaat edemez.
5.Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygun
olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
6.Başvuruda istenen aşağıda belirtilen tüm belgelerin https://personelilan.gazi.edu.tr
adresi üzerinden elektronik olarak yüklenmesi gerekmektedir.
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:
I) PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup
adaylardan istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.
BAŞVURU DİLEKÇESİ: (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar”
sekmesinde bulunan dilekçe), (İlgili sekmeden indirilecek dilekçe örneğinin, doldurulduktan
sonra ıslak olarak imzalanması ve bu şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ: (Yayın listesinin de olduğu, YÖKSİS üzerinden
indirilebilecek ilgili Özgeçmiş de sisteme yüklenebilir.)
LİSANS, YÜKSEK LİSANS, DOKTORA BELGESİ: (Sadece, ilan açıklamasında
lisans, yüksek lisans veya doktora mezuniyeti şartı istenen pozisyonlar için bu belge
yüklenecektir. İlgili mezuniyet şartı aranmayan diğer pozisyonlar için bu belgenin yüklenmesine
gerek yoktur. E-Devlet üzerinden alınacak belge geçerlidir.)
FOTOĞRAF:(Güncel olmak kaydıyla, dijital ortamda bulunan vesikalık bir adet
fotoğrafın veya fiziki vesikalık bir adet fotoğrafın taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
NÜFUS CÜZDANI SURETİ: (E-Devlet üzerinden alınacak belge geçerlidir.)
DOÇENTLİK BELGESİ: (E-Devlet üzerinden alınacak belge geçerlidir.)
HİZMET BELGESİ: (Sadece, Üniversitemiz dışında, herhangi bir kamu kuruluşunda
çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) bu belgeyi yükleyeceklerdir. Üniversitemiz içinden
başvuru yapacakların bu belgeyi yüklemelerine gerek yoktur. E-Devlet üzerinden alınacak belge
geçerlidir.)
AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİNE
UYGUNLUK BEYAN FORMU: (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde
bulunan form), (İlgili sekmeden indirilecek formun, doldurulduktan sonra ıslak olarak
imzalanması ve bu şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ DOSYASI: (Akademik
Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formunda işaretlenerek sağlandığı
beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan kriter
dosyasının toplu halde sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
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BİLİMSEL ÇALIŞMA VE YAYIN DOSYASI: (İlan açıklamasında deneyim şartı olan
pozisyonlar için deneyim belgesi ile doçentlik sonrası yapılan bilimsel çalışma ve yayınlara ait
bilgi ve belgelerden oluşan yayın dosyasının sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
II) DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup
adaylardan istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.
BAŞVURU DİLEKÇESİ: (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar”
sekmesinde bulunan dilekçe), (İlgili sekmeden indirilecek dilekçe örneğinin, doldurulduktan
sonra ıslak olarak imzalanması ve bu şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ: (Yayın listesinin de olduğu, YÖKSİS üzerinden
indirilebilecek ilgili Özgeçmiş de sisteme yüklenebilir.)
LİSANS, YÜKSEK LİSANS, DOKTORA BELGESİ: (Sadece, ilan açıklamasında
lisans, yüksek lisans veya doktora mezuniyeti şartı istenen pozisyonlar için bu belge
yüklenecektir. İlgili mezuniyet şartı aranmayan diğer pozisyonlar için bu belgenin yüklenmesine
gerek yoktur. E-Devlet üzerinden alınacak belge geçerlidir.)
FOTOĞRAF:(Güncel olmak kaydıyla, dijital ortamda bulunan vesikalık bir adet
fotoğrafın veya fiziki vesikalık bir adet fotoğrafın taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
NÜFUS CÜZDANI SURETİ: (E-Devlet üzerinden alınacak belge geçerlidir.)
DOÇENTLİK BELGESİ: (E-Devlet üzerinden alınacak belge geçerlidir. Doçentlik
unvanının hangi aşamada (eser inceleme veya sözlü sınav) alındığının ayrıca belgelendirilmesi
gerekmektedir. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Doçentlik Bilgi Sistemi üzerinden alınacak
belgeler de geçerlidir. İlgili adayın başvuru dilekçesinde “doçentlik sözlü sınavına girmek
istiyorum” tercihi varsa söz konusu belgelere ihtiyaç bulunmamaktadır.)
HİZMET BELGESİ: (Sadece Üniversitemiz dışında, herhangi bir kamu kuruluşunda
çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) bu belgeyi yükleyeceklerdir. Üniversitemiz içinden
başvuru yapacakların bu belgeyi yüklemelerine gerek yoktur. E-Devlet üzerinden alınacak belge
geçerlidir.)
AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİNE
UYGUNLUK BEYAN FORMU: (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde
bulunan form), (İlgili sekmeden indirilecek formun, doldurulduktan sonra ıslak olarak
imzalanması ve bu şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
 AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ DOSYASI: (Akademik
Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formunda işaretlenerek sağlandığı
beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan kriter
dosyasının toplu halde sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
BİLİMSEL ÇALIŞMA VE YAYIN DOSYASI: (İlan açıklamasında deneyim şartı olan
pozisyonlar için deneyim belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınların tamamına ait bilgi ve
belgelerden oluşan yayın dosyasının sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
III) DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev
yapacak olup adaylardan istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.
BAŞVURU DİLEKÇESİ: (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar”
sekmesinde bulunan dilekçe), (İlgili sekmeden indirilecek dilekçe örneğinin, doldurulduktan
sonra ıslak olarak imzalanması ve bu şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ: (Yayın listesinin de olduğu YÖKSİS üzerinden
indirilebilecek ilgili Özgeçmiş de sisteme yüklenebilir.)
LİSANS, YÜKSEK LİSANS, DOKTORA BELGELERİ: (E-Devlet üzerinden alınacak
belgeler geçerlidir.)
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FOTOĞRAF:(Güncel olmak kaydıyla, dijital ortamda bulunan vesikalık bir adet
fotoğrafın veya fiziki vesikalık bir adet fotoğrafın taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
NÜFUS CÜZDANI SURETİ: (E-Devlet üzerinden alınacak belge geçerlidir.)
YABANCI DİL BELGESİ: (E-Devlet üzerinden alınacak belge geçerlidir.)
HİZMET BELGESİ: (Sadece Üniversitemiz dışında, herhangi bir kamu kuruluşunda
çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) bu belgeyi yükleyeceklerdir. Üniversitemiz içinden
başvuru yapacakların bu belgeyi yüklemelerine gerek yoktur. E-Devlet üzerinden alınacak belge
geçerlidir.)
AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİNE
UYGUNLUK BEYAN FORMU: (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde
bulunan form), (İlgili sekmeden indirilecek formun, doldurulduktan sonra ıslak olarak
imzalanması ve bu şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ DOSYASI: (Akademik
Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formunda işaretlenerek sağlandığı
beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan kriter
dosyasının toplu halde sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
BİLİMSEL ÇALIŞMA VE YAYIN DOSYASI: (İlan açıklamasında deneyim şartı olan
pozisyonlar için deneyim belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlara ait bilgi ve belgelerden oluşan
yayın dosyasının sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
BAŞVURU TARİHLERİ:
Başlangıç Tarihi : 26.06.2020
Bitiş Tarihi
: 10.07.2020
Birim

Bölüm

Abd/Prg.
Yönetim Bilişim
Sistemleri
(Disiplinlerarası
Abd)

Bilişim
Enstitüsü

Unvan
Profesör

1

Derece

Açıklama

1

İnsan Performans
Teknolojisi ve
Blokzincir konularında
çalışmaları olmak.

1

Fizik alanında doktora
yapmış olmak ve
yenilikçi teknolojiler
geliştirme ve teknoloji
transferi konularında
çalışmaları olmak.

Fen Bilimleri
Enstitüsü

İleri Teknolojiler
(Disiplinlerarası
Abd)

Gazi Eğitim
Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim
Programları ve
Öğretim

Profesör

1

1

Ders kitaplarının
tasarımı ve öğretmen
eğitimi üzerine
çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim
Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve
Psikolojik
Danışmanlık

Profesör

1

1

Kariyer karar verme
güçlükleri konusunda
çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim
Fakültesi

Güzel Sanatlar
Eğitimi

Müzik Eğitimi

Profesör

1

1

Türk müziği teorisi ve
çalgıları üzerine
çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim
Fakültesi

Güzel Sanatlar
Eğitimi

1

Görsel sanatlar
öğretim yöntemleri
konusunda
çalışmaları olmak.

Resim-İş Eğitimi

Doktor
Öğretim
Üyesi

Adet

Profesör

1

1
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Gazi Eğitim
Fakültesi

Matematik ve
Fen Bilimleri
Eğitimi

Matematik Eğitimi

Profesör

1

1

Gazi Eğitim
Fakültesi

Temel Eğitim

Okul Öncesi
Eğitimi

Profesör

1

1

Sosyal Bilgiler
Eğitimi

Profesör

1

1

Türkçe Eğitimi

Profesör

1

1

Gazi Eğitim
Fakültesi
Gazi Eğitim
Fakültesi

Türkçe ve
Sosyal Bilimler
Eğitimi
Türkçe ve
Sosyal Bilimler
Eğitimi

Gazi Eğitim
Fakültesi

Türkçe ve
Sosyal Bilimler
Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Profesör

1

1

Mimarlık
Fakültesi

Mimarlık

Mimarlık

Doçent

1

1

Mimarlık
Fakültesi

Şehir ve Bölge
Planlama

Şehir ve Bölge
Planlama

Doçent

1

1

Mühendislik
Fakültesi

Kimya
Mühendisliği

Kimya
Mühendisliği

Profesör

1

1

Mühendislik
Fakültesi

Kimya
Mühendisliği

Kimya
Mühendisliği

Doçent

1

1

Mühendislik
Fakültesi

Makina
Mühendisliği

Makina
Mühendisliği

Doçent

1

1

Sağlık Bilimleri
Fakültesi

Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon

Profesör

1

1

Sağlık Bilimleri
Fakültesi

Hemşirelik

Halk Sağlığı
Hemşireliği

Profesör

1

1

Spor Bilimleri
Fakültesi

Beden Eğitimi
ve Spor Eğitimi

Beden Eğitimi ve
Spor Eğitimi

Profesör

1

1

Vektör uzayı
konusunda
çalışmaları olmak.
Okul öncesi dönemde
motivasyon eğitimi
üzerine çalışmaları
olmak.
Harita okuryazarlığı
konusunda
çalışmaları olmak.
Yabancılara Türkçe
Öğretimi konusunda
çalışmaları olmak.
Türkçe eğitimi
alanında, temel dil
becerileri üzerine
çalışmaları olmak.
Proje yönetimi ve
kamu bina tasarımı
üzerine çalışmaları
olmak.
Ulaşım ana planları
üzerine çalışmaları
olmak.
Hidrojen ve alternatif
yakıt üretimi
konusunda
çalışmaları olmak.
Alkanların
dehidrojenasyonu
üzerine çalışmaları
olmak.
Makine teorisi ve
dinamiği ile kontrol
sistemlerinin
savunma sanayi
uygulamalarında
deneyim sahibi
olmak.
Pediatrik Fizyoterapi
ve Rehabilitasyon
konusunda
çalışmaları olmak.
Diyabet ve metabolik
sendrom konularında
çalışmaları olmak.
Spor ahlakı
konusunda
çalışmaları olmak.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI’NA AŞAĞIDA BELİRTİLEN
BRANŞ VE SAYIDA STAJYER SANATÇI ALINACAKTIR
BİRİMİ

Cumhurbaşkanlığı Senfoni
Orkestrası

BRANŞI:
Keman
Viyola
Trombon
Trompet
Vurmalı Çalgılar -Timpani
Obua
Fagot
Klarinet
Viyolonsel
Kontrabas
Arp
TOPLAM

ALINACAK STAJYER
SANATÇI SAYISI:
7
5
3
1
2
2
1
2
3
4
1
31

A - ADAYLARDA ARANILAN GENEL ŞARTLAR:
1 - Türk vatandaşı olmak,
2 - Sınav tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
3 - Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
4 - Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
5 - Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek
sınıfa geçirilmiş olmak,
6 - Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek zihinsel engeli bulunmamak.
B - ADAYLARDA ARANILAN ÖZEL ŞARTLAR:
1 - Resmi ve Özel Konservatuvarlardan veya müzik bölümü bulunan okullardan mezun
veya özel müzik öğrenimi görmüş olmak,
2 - Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Yönetmeliğinin, branşına göre 92, 94, 96 ve 98
inci maddelerinde belirtilen eserleri başarıyla icra etmek.
C - BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:
İş talep formları Bakanlığımızın www.guzelsanatlar.ktb.gov.tr internet adresinden temin
edilebilecektir.
Adayların, iş talep formunu ve bu ilanın “D” maddesinde yer alan diğer belgeleri pdf,
jpeg, vb. (güncellenemez dosya formatında) formatta hazırlayarak, csosinav@ktb.gov.tr e-posta
adresine interaktif ortamda göndermeleri gerekmektedir. Adayların, sınav ilanının Resmî
Gazete’de yayınlanmasından itibaren, son başvuru tarihi olan 24 Temmuz 2020 tarihi saat 23:00’a
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kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihinden sonra e-posta gönderi
gecikmelerinden kaynaklanan problemlerden dolayı başvuruların kuruma ulaşmaması kurumun
sorumluluğunda değildir.
Adaylar, seçmiş oldukları branşlar için ayrı ayrı iş talep formu vermiş veya iş talep
formunda sınava girmek istedikleri her bir branşı ayrı ayrı işaretlemiş olmak kaydıyla birden fazla
branşta sınava girebileceklerdir.
İş talep formları ve ekli belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartlara haiz
olup,
sınava
katılmaya
hak
kazanan
adayların
listesi,
www.cso.gov.tr
ve
www.guzelsanatlar.ktb.gov.tr internet adreslerinde duyurulacak olup, adaylara ayrıca tebligat
yapılmayacaktır.
Adayların Sınava Giriş Belgeleri, iş talep formunda belirttikleri e-posta adresine
gönderilecektir.
Başvuru için gerekli tüm bilgi ve belgeler yukarıda belirtildiği şekilde interaktif ortamda
gönderilecek olup, bizzat veya posta yolu ile iletilen başvurular veya başvuru amaçlı belgeler
işleme alınmadan iade edilecektir.
Eksik, yanlış evrakla veya son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular işleme
alınmayacaktır. Son başvuru tarihine kadar evraklarını eksiksiz ve hatasız olarak göndermeyenler
sınava giremeyecektir. Bu şekilde sınava giremeyenlere karşı kurumun herhangi bir sorumluluğu
bulunmayacaktır.
D - İSTENİLEN BELGELER:
1 - Resmi ve Özel Konservatuvarlardan veya müzik bölümü bulunan okullardan mezun
olduğunu veya özel müzik öğrenimi aldığını gösterir öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı
veya kurumca onaylı örneği,
2 - T.C. Kimlik numarasının da yer aldığı yazılı özgeçmiş.
3 - Kurum internet sayfasında yer alan iş talep formu.
E - ÖZEL KOŞULLAR:
1- Adayların sınava kendi piyanistleri ile gelmeleri zorunludur. Adayların sınava vurma
çalgılar-timpani ve arp dışında kendi enstrümanları ile gelmeleri zorunludur.
2- Adayların sınava, sınavda çalacakları eserlerle ilgili repertuar listesini (10’ar adet)
getirmeleri zorunludur.
F - SINAV YERİ:
Sınav, Talatpaşa Bulvarı No: 38 ALTINDAĞ/ANKARA adresindeki Cumhurbaşkanlığı
Senfoni Orkestrası Konser Salonunda yapılacaktır.
G - SINAV TARİHLERİ:
Sınavlar, 05/08/2020 günü saat 10:00’da başlayacak olup, sınavlara yapılacak başvuru
sayısına göre sınav tarihleri ve adayların branşlarına göre hangi gün sınava girecekler
www.guzelsanatlar.ktb.gov.tr ve www.cso.gov.tr adreslerinde ilan edilecektir.
Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır
bulunmaları ve yanlarında, Sınava Giriş Belgesi, fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (nüfus
cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport), sınavda çalacağı eserle ilgili repertuar listesi (10’ar adet)
ve sınava başvururken interaktif ortamda gönderdiği belgelerin asıllarını (Resmi ve Özel
Konservatuvarlardan veya müzik bölümü bulunan okullardan mezun olduğunu veya özel müzik
öğrenimi aldığını gösterir öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya kurumca onaylı
örneği, T.C. Kimlik numarasının da yer aldığı yazılı özgeçmiş, Kurum internet sayfasında yer
alan iş talep formunun ıslak imzalı aslı) ve 4.5 x 6 cm boyutunda üç adet fotoğraf bulundurmaları
gerekmektedir. Adayların aday numarası sırasına göre sınava girmeleri gerekmektedir.
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H - SINAV ŞEKLİ:
Sınav uygulamalı şekilde yapılacaktır. Branşlara göre aşağıdaki şekilde sınav yapılacaktır:
1 - Orkestra yaylı çalgılar kabul sınavına giren adaylar şu eserleri başarı ile çalmak zorundadırlar:
a) Kendi seçecekleri bir etüt,
b) Kendi seçecekleri bir sonat (Piyano ile).
c) Kendi seçecekleri bir konçerto, (Piyano ile) (Kontrabas için piyano şart değildir.) .
d) Sınav komisyonunun seçeceği bir orkestra eserini veya eserlerini deşifre etmek.
2 - Nefesli çalgılar kabul sınavına girecek adaylar şu eserleri başarı ile çalmak zorundadırlar:
a) Kendi seçecekleri bir etüt,
b) Kendi seçecekleri bir sonat, veya konçerto veya parça (Piyano eşliğinde)
c) Gam
d) Sınav komisyonunun seçeceği bir orkestra eserini veya eserlerini deşifre etmek.
3 - Vurma çalgılar kabul sınavına giren adaylar şu eserleri başarı ile çalmak zorundadırlar:
a) Timpani, Glockensipiel, Xiliphon bir dereceye kadar piyano ve bütün bateri grubu
çalgılarına ait kendi seçecekleri eserler,
b) Sınav komisyonunun seçeceği orkestra eserlerini deşifre etmek.
4- Arp kabul sınavına giren adaylar şu eserleri başarı ile çalmak zorundadırlar :
a) Kendi seçecekleri bir etüt,
b) Kendi seçecekleri bir sonat,
c) Kendi seçecekleri bir konçerto,
d) Sınav komisyonu tarafından seçilecek bir orkestra eserini veya eserlerini deşifre etmek.
I - SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ VE BAŞARI SIRALAMASI:
Kabul sınavlarında başarılı sayılmak için sınav komisyonu tarafından verilecek not
ortalamalarının 100 üzerinden 70 tam sayıyı tutması şarttır. Söz konusu sınavlarda alınan
puanların ortalaması genel başarı sıralamasını belirler. Puan ortalaması olarak en az 70 tam puan
alanlar başarılı sayılır. Söz konusu sınavdan alınan ortalama puana göre en yüksekten başlanarak
atama yapılacak olup, ilan edilen boş kadro sayısı kadar aday giriş sınavını başarmış sayılır. Diğer
adaylar için 70 ve üzeri puan almış olmak söz konusu kadroya atanmak için kazanılmış hak
sayılmaz. Kazananlar arasında eşit puan alanlardan mesleki öğrenim yapmış olanlar, bunda da
eşitlik durumunda daha genç yaşta olanlar tercih edilir.
Atama yapılacak boş kadro sayısı kadar yedek liste ilan edilebilir. Sınavı kazanan asil
üyelerden ataması yapılamayan veya ataması iptal edilenler olduğu takdirde yedek adaylar
arasından başarı sırasına göre atama yapılabilir. Yedek listenin hakları, sınavın yapıldığı tarihten
itibaren birinci yılın sonunda, bu sürenin bitiminden önce aynı kadro unvanına yönelik yeni bir
sınav yapılması halinde bu sınavın ilan edildiği tarihte sona erer.
İ - SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI:
Sınavı kazananların listesi Bakanlığımızın, www.cso.gov.tr ve www.guzelsanatlar.ktb.
gov.tr internet adreslerinden ilan edilecek olup, asil ve yedek stajyer sanatçı adaylarına ayrıca
yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sınav esnasında veya sonrasında gerçeğe aykırı beyanda
bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır.
Bu ilanda yer almayan hususlarda 28/01/1970 tarih ve 13411 sayılı Resmî Gazete'de
yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.
İlanen duyurulur.
4600/1-1
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Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu, 12.06.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmeliği, 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyesi Dışındaki
Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş
Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi’nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara
göre öğretim elemanları alınacaktır.
Başvuru Süresi
: 26 HAZİRAN 2020 - 10 TEMMUZ 2020
Son Başvuru Tarihi
: 10 TEMMUZ 2020 Saat: 17.00
Detaylı bilgiye www.lokmanhekim.edu.tr/ilan sayfasından ulaşabilirsiniz.
Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi için Sınav Takvimi:
Ön Değerlendirme Sonuçları İlan Tarihi : 14 TEMMUZ 2020
Giriş Sınavı Tarihi
: 17 TEMMUZ 2020
Son Açıklama Tarihi
: 20 TEMMUZ 2020

Fakülte/Enstitü/
SHMYO

Anabilim Dalı/
Unvan

Bölüm/
Program

Kadro

Açıklama

Sayısı

Biyofizik alanında doktora derecesine ve
Tıp

Profesör

Biyofizik

1

doçentliğine sahip olmak. Kardiyak
elektrofizyoloji ve biyofizik konusunda
çalışmaları olmak.
Tıp Doktoru ve Nefroloji uzmanı olmak.

Tıp

Profesör

Nefroloji

1

Böbrek transplantasyonu ve hemodiyaliz
konularında çalışmaları olmak.
Tıp Doktoru ve Halk Sağlığı alanında
Sağlık Yönetimi doktora derecesine sahip

Tıp

Profesör

Halk Sağlığı

1

olmak. Halk sağlığı alanında ulusal çapta
araştırma yürütmüş olmak, sağlık
planlaması ve sağlık insan gücü alanında
yayın yapmış olmak.
Tıbbi Biyokimya uzmanı olmak ve dilate
kardiyomiyapatili hastalarda eritrosit

Tıp

Profesör

Tıbbi Biyokimya

1

membranında ve serumda lipid
peroksidasyonu ve oksidatif stres ile ilgili
çalışmaları olmak.
Tıp Doktoru ve Beyin ve Sinir Cerrahisi

Tıp

Doçent

Beyin ve Sinir
Cerrahisi

uzmanı olmak. Hareket bozukları cerrahisi
1

alanında çalışmış olmak. Nöroşirurji
alanında en az bir ulusal ve bir uluslararası
patenti olmak.
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Tıp Doktoru ve Nöroloji uzmanı olmak.
Tıp

Dr. Öğretim

Nöroloji

1

Üyesi

İleri evre Parkinson hastalığı cihaz destekli
tedaviler, nöral terapi uygulamalarında
sertifikaları olmak.
Tıp Doktoru ve Kadın Hastalıkları ve

Tıp

Dr. Öğretim
Üyesi

Doğum uzmanı olmak. Maternal ve

Kadın
Hastalıkları ve

1

Doğum

amniyotik sıvı AFP seviyelerinin gebelik
sonucunu öngörmedeki yeri alanında
çalışmaları ve Acil Obstetrik Bakım
Programı sertifikası olmak.
Diş Hekimi ve periodontoloji alanında
doktora yapmış ve uzmanlık almış olmak.

Diş Hekimliği

Profesör

Periodontoloji

1

Dişeti iltihabı ve dişeti büyümeleri ile ilgili
histoloji biyokimyasal mediyatör ve
defensinlerle ilgili çalışmaları olmak.
Diş Hekimi ve ağız diş ve çene radyolojisi
uzmanı olmak. Deney hayvanlarında intra-

Diş Hekimliği

Dr. Öğretim

Ağız, Diş, Çene

Üyesi

Radyolojisi

1

oral ülserlerin iyileştirilmesinde ağız içi
yara örtücülerin etkililiğinin
değerlendirilmesi ile ilgili çalışmaları
olmak.
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü

Sağlık Bilimleri

mezunu olmak ve aynı bölümde doktora

Fizik Tedavi ve
Profesör

1
Rehabilitasyon

yapmış olmak. Ayak, ayak bileği
problemleri ile ilgili bilimsel çalışma ve
eserleri olmak.
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü

Sağlık Bilimleri

mezunu olmak ve aynı bölümde doktora

Fizik Tedavi ve
Profesör

1
Rehabilitasyon

yapmış olmak. Nöromüsküler hastalıklar ve
fizyoterapi rehabilitasyonu ile ilgili bilimsel
çalışma ve eserleri olmak.
Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunu

Sağlık Bilimleri

olmak ve lisansüstü çalışmalarını beslenme

Beslenme ve
Profesör

1
Diyetetik

ve diyetetik alanında yapmış, “beslenme ve
diyetetik alanında” doçent unvanına sahip,
tercihen yurtdışı deneyimi olmak.

26 Haziran 2020 – Sayı : 31167

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 265

Beslenme ve diyetetik bölümü lisans
mezunu olmak ve beslenme ve diyetetik
alanında doktora programını tamamlamış
Sağlık Bilimleri

Dr. Öğretim

Beslenme ve

Üyesi

Diyetetik

olmak. Klinikte yetişkin obez bireylerin
1

tıbbi beslenme tedavisi, beden ağırlığı
yönetimi, kronik dejeneratif hastalıklar ile
bariatrik cerrahi geçiren hastaların tıbbi
beslenme tedavileri alanlarında deneyime
sahip olmak.
Hemşirelik lisans mezunu olmak,
hemşirelik alanında doktora yapmış olmak.
Premenstrual sendromla baş etmeye yönelik

Sağlık Bilimleri

Dr. Öğretim
Üyesi

Ebelik

1

sağlık inanç modeli rehberliğinde verilen
eğitim ve akupresur uygulamasının
premenstrual semptomlar ve yaşam kalitesi
üzerine etkileri ile ilgili çalışmaları
bulunmak.
Hemşirelik lisans mezunu olmak, doğum ve

Sağlık Bilimleri

Öğretim
Görevlisi

Ebelik

1

kadın hastalıkları hemşireliğinde doktora
yapıyor olmak ve ebelik bölümünde en az
bir yıl ders vermiş olmak.
Eczacı olmak ve Farmasötik Teknoloji
Anabilim Dalında Üniversite Doçenti
olmak. Dissolüsyon, biyoyararlanım,
biyoeşdeğerlik, farmakokinetik,

Eczacılık

Profesör

Farmasötik
Teknoloji

1

mikropartiküler ve nanopartiküler sistemler,
modifiye dozaj şekilleri (kontrollü salım
sağlayan dozaj şekilleri), nanopartiküler
hedeflendirme ve tümörlü dokuya
hedeflendirme konularında çalışmaları
bulunmak.
Beden Eğitimi ve Spor Bölümü mezunu ve
Spor Bilimleri ve Teknolojisi anabilim
dalında doktora yapmış olmak. Egzersiz

Spor Bilimleri

Dr. Öğretim
Üyesi

Rekreasyon

1

fizyolojisi, biyokimyası ya da rekreasyon
alanında çalışmış olmak. En az 2 yıl
egzersiz fizyolojisi, egzersiz ve beslenme,
anatomi, ilk yardım ve can kurtarma veya
rekreasyon alanında ders vermiş olmak.
Beden Eğitimi öğretmenliği mezunu ve
Beden Eğitimi ve Spor anabilim dalında

Spor Bilimleri

Öğretim
Görevlisi

Rekreasyon

1

yüksek lisans yapmış olmak. Wellness,
herkes için spor, fitness, aerobik, step,
streching, plates ve badmington
programlarını yürütmüş olmak.
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Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu
mezunu olmak ve Beden Eğitimi ve Spor

Spor Bilimleri

Dr. Öğretim
Üyesi

alanında doktora yapmış olmak. İskemik
Antrenörlük

1

önkoşullamanın seçilmiş fizyolojik
parametreler ve anaerobik performans
üzerine akut etkisi üzerine çalışmaları ve
alanında en az 2 yıl ders vermiş olmak.
Tıp Doktoru olmak veya Fen bilgisi veya
Fizik Bölümünden lisans mezunu olmak ve

Sağlık
Hizmetleri

Öğretim

Meslek

Görevlisi

Yüksekokulu

Tıbbi
Görüntüleme

tıbbi görüntüleme ile ilgili bir alanda
1

Teknikleri

yüksek lisans veya doktora veya uzmanlık
derecesine sahip olmak ve belgelendirmek
kaydıyla alanında en az 2 yıl deneyim
sahibi olmak.
Biyoloji bölümü lisans mezunu olmak.
Nanoteknoloji ve Nanotıp Anabilim

Sağlık
Hizmetleri

Dr. Öğretim

Eczane

Meslek

Üyesi

Teknikerliği

Dalında doktorasını yapmış olmak.
1

Nanoteknoloji, Nanotoksikoloji,
Toksikoloji, Genotoksikoloji ve

Yüksekokulu

Sitotoksikoloji alanlarında yayın ve
çalışmaları olmak.
Hemşirelik lisans mezunu olup, alanında

Sağlık

Yüksek Lisans mezunu olmak veya

Hizmetleri

Öğretim

Diyaliz

Meslek

Görevlisi

Teknikleri

1

belgelendirmek kaydıyla lisans sonrasında
diyaliz hemşireliği alanında en az 2 yıl
deneyim sahibi olmak veya diyaliz

Yüksekokulu

sertifikasına sahip olmak.
Hemşirelik lisans mezunu olmak, alanında

Sağlık
Hizmetleri

Öğretim

Meslek

Görevlisi

Yüksek Lisans mezunu olmak veya
Yaşlı Bakım

1

yaşlı bakım alanında en az 2 yıl

Yüksekokulu

deneyim sahibi olmak.

Sağlık

Sağlık veya Fen Bilimleri lisans ve yüksek

Hizmetleri

Öğretim

Tıbbı

Meslek

Görevlisi

Laboratuvar

1

lisans mezunu olmak ve belgelendirmek
kaydıyla Tıbbi Laboratuvar alanında en az 2
yıl deneyim sahibi olmak.

Yüksekokulu
Tıp

belgelendirmek kaydıyla lisans sonrasında

Araştırma
Görevlisi

Anatomi alanında yüksek lisans yapıyor
Anatomi

1

olmak ve deneysel kanser modeli olan
Ehrlich Assit Tümörü ile çalışmaları olmak.
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Ufuk Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim
Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavına İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile
(Aylık ve diğer hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere) daimi
statüde görev almak üzere öğretim elemanı alınacaktır.
Öğretim Elemanı kadrosuna başvuracak adayların Birim/Bölüm belirtir bir dilekçe ekinde,
nüfus cüzdanı fotokopisi, 1 adet fotoğraf, özgeçmişleri, öğrenim belgeleri ve lisans not
ortalamasını gösterir belge, ALES ve YDS belgelerinin fotokopileri ile birlikte ilanın Resmi
Gazetede yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta ile Rektörlük Personel
Müdürlüğüne (Ufuk Üniversitesi Personel Müdürlüğü İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz
Bulvarı No:129 PK: 06836 Gölbaşı/ANKARA adresine) teslim edilecektir.
İlanımıza http://www.ufuk.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
Kadro
BİRİMİ
Bölüm/Anabilim Dalı
Adedi
Açıklamaları
Unvanı
ALES SAY alandan en az
Hemşirelik Anabilim
70 puan YDS en az 50 puan
Dalında/Bölümünde
almış olmak. Hemşirelikle
Araştırma
(Çocuk Sağlığı ve
ilgili alanlardan birisinde
Hemşirelik
1
Görevlisi
doktora yapıyor olmak
Yüksekokulu Hastalıkları Hemşireliği
ve Hemşirelikte
(Çocuk Sağlığı ve
Yönetim branşları hariç)
Hastalıkları ve Hemşirelikte
Yönetim branşları hariç)
*ALES: Doktora veya tıpta uzmanlık eğitimini tamamlamış olanlar ile Yükseköğretim
Kurumalarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar ALES’ten muaf
olup, muafiyetten yararlanmayı talep edenler bu durumlarını dilekçe eki ile belgelendirmesi
gerekmektedir.
Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuranlarda ilan edilen bölüm/ program hangi alanda
öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü kullanılabilecektir.
Öğretim görevlisi kadrolarına başvurularda adayın lisans mezuniyeti hangi alanda ise o
alandaki ALES puan türünü ya da ilan edilen bölüm/program hangi alanda öğrenci alıyorsa o
alandaki ALES puan türünü tercihine göre kullanabilecektir.
Özel yetenekle ve yabancı dil puanı ile öğrenci alan programlardan mezun olanlar
herhangi bir ALES puan türünü kullanabilecektir.
Alan türü değişen lisans programlarından mezun olanlar, lisans eğitimine başladıkları
alandaki ALES puan türünü veya mezun oldukları programın ilan tarihindeki ALES puan türünü
tercihine göre kullanabilecektir.
Meslek Yüksekokulu öğretim elemanı kadrolarına başvurularda herhangi bir ALES puan
türünü kullanılabilecektir.
**YDS (YABANCI DİL SINAVI): Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen
merkezi yabancı dil sınavından (YÖKDİL–YDS-KPDS-ÜDS) en az 50 puan veya ÖSYM
“ösym.gov.tr” tarafından eşdeğerliliği kabul edilen Uluslararası Yabancı Dil Sınavından
(TOEFLIBT-FCE-CPE-CAE-PTE) bu puan muadili bir puan almış olmak.
Kısmen veya tamamen yabancı dille eğitim yapılan programlar ile uluslararası ilişkiler
öğretim görevlisi kadrosuna başvurularda yabancı dil sınavından en az 80 puan almış olmak.
Meslek Yüksekokulu öğretim elemanı (Yabancı dille eğitim yapılan program öğretim
görevlisi hariç.) YDS şartı aranmaz.
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SINAV TAKVİMİ

Duyuru Başlama
Tarihi

Son Başvuru
Tarihi

İlanın Resmi
İlanın Resmi
Gazetede yayım
tarihi izleyen
Gazetede
yayımlandığı tarih 15’inci gün mesai
bitimi.

Ön Değerlendirme
Sonuç Tarihi

Yazılı Sınav Giriş Sınav Giriş Yeri Sonuç açıklama “Nihai
Tarihi
/Saati
Değerlendirme” tarihi

16.07.2020

22.07.2020

İlgili Birim
Saat 10:00

29.07.2020

4482/1-1
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Ufuk Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme
ve Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Yönergesinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile (Aylık ve diğer hakları yönünden 4857
sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere devamlı statüde) öğretim üyesi alınacaktır.
Profesör, Doçent, Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların Fakülte/Bölüm/Anabilim
Dalını belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmişlerini,
öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan (Profesör için 6
takım, Doçent, Dr. Öğretim Üyesi için 4 takım) dosyalarını vermeleri gerekmektedir.
1- Başvurular ilanın Resmi Gazetede yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
Rektörlük Personel Müdürlüğüne (Ufuk Üniversitesi Personel Müdürlüğü İncek Şehit Savcı
Mehmet Selim Kiraz Bulvarı No:129 PK: 06836 Gölbaşı/ANKARA adresine) posta yolu ile
teslim edilecektir.
2- İlanımıza http://www.ufuk.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
FAKÜLTE

Tıp Fakültesi

BÖLÜM /ANABİLİM
DALI/BİLİM DALI
İç Hastalıkları /
Hematoloji
İç Hastalıkları / Genel
Dahiliye
İç Hastalıkları
Hemşireliği

KADRO
ÜNVANI

ADEDİ

Profesör

1

Dr.Öğr.Üyesi

1

Dr.Öğr. Üyesi

Hemşirelik
Doğum ve Kadın
Dr.Öğr. Üyesi
Yüksekokulu Hastalıkları Hemşireliği

Halk Sağlığı
Hemşireliği

Dr.Öğr. Üyesi

AÇIKLAMA

1

Doktora diploması ‘‘İç Hastalıkları Hemşireliği’’
alanında olmak veya Hemşirelik alanında Doktora
derecesine sahip olup, Doktora eğitimi sırasında
aldığı dersleri gösteren transkript ’in içeriğinde ‘‘İç
Hastalıkları Hemşireliği’’ temel dersleri bulunmak.

1

Doktora diploması ‘‘Doğum ve Kadın Hastalıkları
Hemşireliği’’ alanında olmak veya Hemşirelik
alanında Doktora derecesine sahip olup, Doktora
eğitimi sırasında aldığı dersleri gösteren transkript
’in içeriğinde ‘‘Doğum ve Kadın Hastalıkları
Hemşireliği’’ temel dersleri bulunmak.

1

Doktora diploması ‘‘Halk Sağlığı Hemşireliği’’
alanında olmak veya Hemşirelik alanında Doktora
derecesine sahip olup, Doktora eğitimi sırasında
aldığı dersleri gösteren transkript ’in içeriğinde ‘‘Halk
Sağlığı Hemşireliği’’ temel dersleri bulunmak.
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İÇİNDEKİLER
YASAMA BÖLÜMÜ
KANUN
7247 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun

Sayfa
1

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
–– Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Filistin Devleti’ne COVID-19 Salgını Sebebiyle
Destek Olunması Amacıyla 5.000.000 ABD Doları Tutarında Nakdi Hibe
Verilmesine İlişkin Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2663)

10

CUMHURBAŞKANI KARARI
–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Karar (Karar Sayısı: 2662)

19

ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar:
2020/307, 308, 309)

20

YÖNETMELİKLER
–– 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
–– İçişleri Bakanlığının Trafik Görevlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik
–– Su Dışındaki Sıvılar İçin Ölçme Sistemleri ile Bazı Ölçü ve Tartı Aletlerinin
Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kamu Denetçiliği Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– 2020 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ
–– Konkordato Gider Avansı Tarifesi
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/12)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/14)
–– Kuru Kayısı Lisanslı Depo Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

35
36
40
51
53
73
74
78
86

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 4/6/2020 Tarihli ve 2018/10424 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 4/6/2020 Tarihli ve 2018/15231 Başvuru Numaralı Kararı

87
126

YARGITAY KARARI
–– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar

199

DANIŞTAY KARARI
–– Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2020/1, K: 2020/1)

202

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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