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YÖNETMELİKLER

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/11/1980 tarihli ve 17154 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür ve
Turizm Bakanlığı Döner Sermaye Yönetmeliğinin 2 nci maddesine ikinci fıkrasından sonra
gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğüne bağlı olarak kurulan İstanbul Atatürk
Kültür Merkezi ve Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Alanları işletmelerinin
yönetilmesi ve işletilmesine ilişkin usul ve esaslar bu Yönetmelik hükümleri kapsamında Bakan
Onayı ile belirlenir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

—— • ——
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından:

KOSGEB KOBİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/12/2011 tarihli ve 28132 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan KOSGEB
KOBİ Uzmanlığı Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin ek 23 üncü maddesi ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve
Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 232 nci ve 235 inci mad-
delerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (i) ve (j)
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Başkan: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Baş-
kanını,

b) Başkanlık: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Baş-
kanlığını,”

“i) Personel: 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 27 nci maddesi uyarınca
idari hizmet sözleşmesi ile çalışan asli personeli,

j) Taşra Teşkilatı: Merkez Teşkilatı dışında kalan birimleri,”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ayrıca

Devlet Personel Başkanlığı” ibaresi “Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesi”
olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (i) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“h) Üniversitelerin en az dört yıllık lisans düzeyinde eğitim veren siyasal bilgiler, hu-
kuk, iktisadî ve idarî bilimler, iktisat, işletme, iletişim, mühendislik, mimarlık fakülteleri ile
diğer fakültelerin matematik, fizik, kimya ve istatistik bölümlerinden ya da bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi ve/veya yurt dışı yabancı fakültelerden
mezun olmak,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “üç ye-
dek” ibaresi “ve beş yedek”  olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “adayları
belirler” ibaresi “aday belirlenebilir”  olarak değiştirilmiştir.
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MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Uzman yardımcılarının atandıkları illerde uzmanlık yeterliliklerini alıncaya kadar
çalışmaları esastır.

(4) Kesinleşen listede başvurulan birim için asil aday belirlenememiş olması veya ilan
edilen asil adayın başvuruda bulunmaması veya asil olarak kazananların çeşitli sebeplerle ata-
namaması veya asil adayın atandıktan sonra görevinden ayrılması halinde, o pozisyon için
varsa belirlenen yedek adaylar başarı sırasına göre atanırlar. Bu durumda da boş pozisyon kal-
ması halinde boş pozisyonun bulunduğu alanda yerleştirilemeyen tüm yedek adaylar en yüksek
puandan başlayarak sıralanır ve sıralama sonrasında en yüksek puanlı yedek adaydan başlana-
rak boş pozisyonlar için teklif götürülerek atama işlemleri yapılır. Başarı sırasına göre belirle-
nen yedek listede yer alan adayların hakları, kesinleşen listede belirtilen başvuru süresinin
bitim tarihini müteakip bir yıl için geçerlidir. Yedek listede yer almak daha sonraki sınavlar
için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ile baş-
kan başmüşavirleri/müşavirleri ve başkanlık müşavirleri” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Son
olarak” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Tez danışmanı, rehberlik ettikleri tez hakkında Uzman Yardımcılarını yönlendirir
ve tez hazırlama usullerine göre tezi kontrol eder. Tez danışmanının gerekçeli talebi veya ilgili
Uzman Yardımcısı tarafından verilen dilekçe üzerine Yeterlik Sınav Kurulu onayı ile tez da-
nışmanı değiştirilebilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının dördüncü cüm-
lesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “ve varsa düzelt-
mesini tamamlayan” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
“Süresi içinde tezlerini sunmayan veya tezleri başarılı bulunmayanlara, tezlerini sunmaları
veya yeni bir tez hazırlamaları için altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldı-
rılmış, üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Birinci aşamada tezi başarısız görülen Uzman Yardımcısı, yeterlik sınavına girme
hakkını tamamen kaybeder ve bu personel hakkında 34 üncü madde hükümleri uygulanır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Birinci fıkrada geçen iki yıllık sürenin hesabında;
a) Ücretsiz izinlerin tamamı,
b) Toplamı üç ayı aşan hastalık veya mazeret izinlerinin üç ayı aşan süreleri,
iki yıllık süreye dahil edilmez.”
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten

kaldırılmıştır.
MADDE 15 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştir-

me ve Destekleme İdaresi Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

4/12/2011 28132

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 3/9/2013 28754
2- 20/5/2015 29361
3- 22/6/2017 30104
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Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinden:
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ GELENEKSEL SPORLAR VE

OYUNLAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine

bağlı olarak kurulan Geleneksel Sporlar ve Oyunlar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaç-
larına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma
şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Geleneksel

Sporlar ve Oyunlar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim
organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Geleneksel Sporlar ve Oyunlar Uy-

gulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Geleneksel sporların ve oyunların yaşatılarak korunmasını sağlamak, bu sporların

ve oyunların kültürel çeşitliliğe katkısının farkında olarak tek tipleşmesini önlemek ve sürdü-
rülebilirliğini desteklemek için çalışmalar yürütmek.

b) Merkezin amaçları doğrultusunda ilgili alanlarda kullanılabilmesi için, Üniversite
bünyesinde geleneksel sporların ve oyunların derlenmesinden uygulanmasına uzanan bütün
süreçlerde disiplinler arası yöntemlerle çalışmalar yapmak.

c) Kültürel bağlamın bütün bir şekilde korunması için ulusal ve uluslararası uygulama
ve araştırma yaklaşımlarını dikkate alarak çalışmalar gerçekleştirmek, bu çalışmaları UNES-
CO’nun sosyal ve beşeri bilimler ve kültür sektörlerinde yürüttüğü “Somut Olmayan Kültürel
Miras” ve geleneksel spor ve oyunlarını teşvik eden “Herkes İçin Spor” konularındaki sözleşme
ve programları ile Türkiye’den ve dünyadan ilgili kurum ve kuruluşlarla farklı iş birlikleri ku-
rarak desteklemek.

ç) Geleneksel sporların ve oyunların tanıtılması, görünürlüğünün artırılması ve toplu-
mun gündelik hayatına taşınması için yeni bağlamlar oluşturulmasına katkı verecek turnuva-
ların, müsabakaların, festival ve şölenler gibi çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi için çalışmak.

d) Bölgesel, ulusal farklılıkları dikkate alarak benzer sporların ve oyunların tespit edil-
mesi için araştırmalar yapmak ve mümkün olduğu durumlarda, bu sporların ve oyunların top-
lumları birleştirici gücünü dikkate alarak, ortak kuralların geliştirilmesiyle yeni faaliyetlerin
hayata geçirilmesine katkı sağlamak.
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e) Geleneksel sporların ve oyunların kuşaktan kuşağa aktarılarak korunmasını sağlamak
üzere eğitim, derleme, araştırma, uygulama ve yayın çalışmalarını yürütmek. İlgili bakanlık-
ların, idari, bilimsel, ticari veya mesleki kurum ve kuruluşların, Dünya Etnospor Konfederas-
yonu ve ilgili diğer konfederasyonların, federasyonların ve sivil toplum kuruluşlarının gele-
neksel sporlarla ve oyunlarla ilgili verilerinin toplum hayatının ihtiyaç duyulan alanlarında kul-
lanımını kolaylaştıracak yönde bilgi, donanım ve uzman eleman elde etmelerini desteklemek.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıda belirtilen alanlarda faaliyet-

lerde bulunur:
a) Bütün ilçe, köyleri kapsayacak biçimde Türkiye’de ve geleneksel sporların ve oyun-

ların yaşadığı diğer ülke ve coğrafyalarda unutulmaya başlayan veya canlı bir şekilde yaşayan
geleneksel sporların ve oyunların araştırılması, derlenmesi, incelenmesi ve yeniden canlandı-
rılması çalışmalarını yürütmek.

b) Derlediği geleneksel spor ve oyun örneklerinin bilimsel değerlendirmesine, arşiv-
lenmesine, yayına dönüştürülmesine, deneyim odaklı sergilenmesine ve uygulamalı bir şekilde
yaşatılmasına imkânlar ölçüsünde katkı sağlamak.

c) Çalışma alanında geleneksel sporlardan ve oyunlardan yararlanmak isteyen bakan-
lıkların, Dünya Etnospor Konfederasyonunun ve ilgili diğer konfederasyonların, federasyon-
ların ve sivil toplum kuruluşlarının veya her türlü idari, bilimsel, ticari veya mesleki kurum ve
kuruluşun talep ettiği veya ihtiyaç duyduğu belge, bilgi, plan ve proje gibi dokümanları hazır-
lamak veya danışmanlık hizmetlerini yürütmek.

ç) Geleneksel sporlar ve oyunlarla ilgili faaliyetlerin düzenlenmesini sağlamak ve bu
faaliyetlerde içerik üretimi ve uygulama süreçlerine destek olmak.

d) Çalışma alanlarındaki bilgi edinme ve paylaşma süreçlerini, başta eğitim faaliyetleri
olmak üzere, düzenlediği ulusal veya uluslararası düzeydeki kurslar, seminerler, sempozyumlar,
kongreler, bienaller, konferanslar ve diğer etkinliklerle desteklemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin genel çalışma alanı olan halk bilimi disiplininin ge-

leneksel sporlar ve oyunlar alanında uygulama ve araştırmaya yönelik faaliyetleri olan Üni-
versitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi
biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün geçici sürelerle görevinden ayrıldığı durum-
larda kendisi tarafından görevlendirilen Müdür yardımcısı yerine vekâlet eder. Vekâlet altı ay-
dan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

(2) Merkez faaliyetlerinin yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak üzere Müdürün öne-
risi üzerine, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından iki kişi Müdür yardımcısı olarak
Rektör tarafından görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi
sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkez faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi ve denetimiyle ilgili önlemleri

almak.
b) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
c) Üniversite öğretim elemanları arasından değişik bilim alanlarında Yönetim Kuru-

lunda görev yapabilecek öğretim üyelerini tespit etmek ve görevlendirilmeleri için Rektöre
öneride bulunmak.
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ç) Merkezin idari işlerini yürütmek.
d) Yönetim Kurulunun toplantı gündemini tespit etmek ve toplantıya çağırmak.
e) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.
f) Merkezin yıllık çalışma raporunu Rektöre sunmak.
g) Personel görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcıları da dahil olmak üzere

Merkezin çalışma alanından ve ilgili disiplinlerden Üniversitenin öğretim elemanları arasından
Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen altı üye ile birlikte toplam
dokuz üyeden oluşur. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan boşalan
üyeliklere veya kesintisiz altı aydan fazla süreyle görevlendirme nedeniyle toplantılara katıla-
mayacak olan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yine Müdürün önerisi ile Rektör
tarafından yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki defa olağan ve gerektiğinde
olağanüstü toplanarak Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşüp karara bağlar.
Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkez bünyesinde çalışma grupları oluşturmak ve bu gruplarda görevlendirilecek

adayları tespit edip bunların görevlerini düzenlemek.
b) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.
c) Merkez elemanlarının derleme, araştırma, arşivleme, müzeleme, uygulama ve yayın

konularındaki projelerini ve taleplerini değerlendirip önerilerde bulunmak.
ç) Müdürün önereceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.
d) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin amaçları doğrultusundaki faaliyetlerini

daha etkin ve bilimsel bir şekilde yürütmek için, Türk halk bilimi ve halk biliminin ilişki içinde
bulunduğu diğer disiplinlerdeki uzmanlıkları ile tanınan bilim adamı ve yöneticilerle, Merkezin
ihtiyaç duyduğu diğer alanlardaki temsilcilerden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyeliğine görevlendirme ve üyeliğe son verme Yönetim Kurulunun
salt çoğunluğunun kararı ile gerçekleşir. Danışma Kurulu üyeliğinde sayı ve yıl sınırı yoktur
ve toplantılarında salt çoğunluk aranmaz. Danışma Kurulu, Müdürün yazılı daveti üzerine en
az yılda bir kez toplanır ve tavsiye nitelikli kararlar alır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca Rektörce görevlendirilen personel ile
karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinden:
ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ ÂŞIKLIK GELENEĞİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi

Âşıklık Geleneği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim
organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları dü-
zenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Âşıklık

Geleneği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organ-
larına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Âşıklık Geleneği Uygulama

ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Âşıklık geleneğinin tarihi ve coğrafi varlığı üzerine çalışmalar yapmak.
b) Âşıklık geleneğinin güncel durumu üzerine çalışmalar yapmak.
c) Âşıklık geleneğinin usta-çırak ilişkisi üzerinden yürümesini sağlamak.
ç) Âşıklık geleneğini araştırma ve uygulamalı eğitime dahil etmeyi hedef edinen mer-

kezin bilinirliğini artırmak.
d) Geleneğin yaşadığı, Anadolu başta olmak üzere Türkî coğrafyalarda âşıklık sanatını

incelemek.
e) Âşıklığın toplumsal ve kültürel tarihi üzerine veriler toplamak, envanter oluşturmak

ve lisansüstü seviyede çalışmaları teşvik etmek amacıyla;
1) Âşık sanatına bağlı sözlü kültürel anlatıların,
2) Âşık sanatının önemli isimlerinin,
3) Âşık sanatında ekollerin,
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4) Âşık sanatında repertuvarın,
5) Anadolu Âşıklık belleğinin,
tespiti, oluşturulması, envanter çalışmalarının yapılması, ses arşivlerinin oluşturulması,

kamu kurum ve kuruluşların envanterleri için paylaşım protokollerinin oluşturulması ve mevcut
bilgilerin genel ağ üzerinden paylaşılmasına yönelik çalışmalar yapmak.

f) Âşık sanatı etrafında gelişen icra çerçevesinde disiplinler arası güncel çalışmalar yap-
mak, lisansüstü seviyede bu çalışmaları teşvik etmek ve danışmanlık yapmak.

g) Âşıklığın sosyo-kültürel etkileşim sahalarını tespit etmek amacıyla;
1) Âşıklık mesleğine bağlı anlatıların derlenmesi,
2) Âşıklığın modern öğretim/öğrenim yollarının incelenmesi,
3) Âşıklık üzerine kurumlaşmış oda, kahvehane, derneklerin tespiti ve envanterinin çı-

karılması,
4) Âşıkların hayat hikâyelerinin derlenmesi,
5) Âşıkların sanat anlatılarının derlenmesi,
6) Âşık-toplum ilişkilerinin incelenmesi,
7) Âşık sanatı üzerine sesli-görüntülü kayıtların alınması,
8) Medya ve âşıklık sanatının etkileşimlerinin incelenmesi,
9) Âşık sanatının öğrenimi ve öğretimi üzerine çalışmaların, seminer, panel, sempoz-

yum, konser gibi bilimsel aktivitelerin gerçekleştirilmesi,
çalışmalarını yapmak.
ğ) Ülkemizin de tarafı olduğu UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Sözleşmesinin

amaçları ve akademik araştırma geleneğinin gereklilikleri doğrultusunda;
1) Geleneğin ifade araçları olarak müzik repertuvarı envanterinin çıkarılması,
2) Alan araştırmalarının düzenlenmesi,
3) Mevcut araştırmaların verilerinin (basılı-görsel-işitsel) toplanması,
4) Âşık sanatı üzerine lisansüstü seviyede tezler, araştırma ödevleri ve diğer bilimsel

yayımların yapılmasının teşvik edilmesi ve bu çerçevede çalışma yapanlara görsel-işitsel-du-
yusal malzeme sağlanması,

5) Akademik danışmanlık faaliyetlerinin yürütülmesi,
6) Proje başvurularında danışmanlık yapılması,
çalışmalarını yapmak.
h) UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras (SOKUM) İhtisas Komitesi tarafından

yayımlanan Yaşayan İnsan Hazineleri Ulusal Sistemlerinin Kurulmasına İlişkin Kılavuz İlke-
lerinde yer alan “Yaşayan İnsan Hazineleri, somut olmayan kültürel mirasın spesifik eleman-
larını yeniden yaratmak veya yorumlamak açısından gerekli bilgi ve becerilere yüksek düzeyde
sahip kişilerdir” tanımı üzerine;

1) Âşıklık sanatının geleneksel ustalarını tespit etmek ve Yaşayan İnsan Hazinesi olarak
kabulü için üst mercilere (Kültür Bakanlığı, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu) başvurularını
yapmak ve Üniversitelerde çırak yetiştirebilmeleri için gerekli maddi desteğin sağlanması için
üst mercilerle iletişime geçmek.

2) Yaşayan İnsan Hazinesi (usta) olarak kabul edilen âşıkların Merkezde öğrenci (çırak)
yetiştirmesi için gerekli teşvik ve desteği (programın duyurulması, afişlerin basılması, öğren-
cilerin geleneği öğrenmeleri için teşvik edilmesi, aday öğrenciler için UNESCO’dan burs talep
edilmesi ve benzeri) sağlamak ve böylece geleneğin aktarımını kendi geleneksel yöntemi olan
görsel-işitsel iletişim düzeyinde gerçekleştirmek.
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3) Âşıklık sanatı eğitimi alan öğrencilerin ulusal düzeyde tanınırlığının arttırılması ve
milli eğitim sistemine öğretici olarak dahil edilmesi için gereken çalışmaları yapmak.

ı) UNESCO UNITWIN (Üniversite Eşleştirme ve Ağ Programı) projesi çerçevesinde;
1) UNITWIN üniversite eşleştirme programları aracılığıyla âşıklık geleneğinin ulus-

lararası eğitim ağlarında yer almasını sağlayarak görünürlüğünün artmasını sağlamak.
2) İkili iş birliği protokolleri aracılığıyla bilginin yayılması, değiş tokuşu ve öğrenci ve

öğretim elemanı değişimini gerçekleştirmek.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Anadolu sahası âşıklık geleneğinin tarihi ve güncel durumunun araştırılması, derlen-

mesi, arşivlenmesi, ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma projelerinin geliştirilmesi, araştırma
başvurularının yapılandırılması, lisansüstü öğrencilerin âşıklık geleneği alanında çalışmalar
yapmasının sağlanmasına yönelik araştırma çalışmalarını yapmak.

b) Mevcut arşivlerin açık kaynak yazılımlarla internet üzerinden ulaşılabilir hale geti-
rilmesi, yayımların yapılması ve lisansüstü akademik yayımların araştırma fonlarıyla destek-
lenmesine yönelik yayım faaliyetleri gerçekleştirmek.

c) UNESCO Yaşayan İnsan Hazineleri programı aracılığıyla geleneğin ustalarının Üni-
versite öğrencilerine ders vermesinin sağlanmasına yönelik uygulamalar gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl

için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür gerektiğinde Rektör
tarafından görevden alınabilir. Müdür görevde bulunmadığı zamanlarda yardımcısını vekil bı-
rakır. Müdürlüğe vekâlet altı aydan fazla süremez. Vekâletin altı aydan fazla sürmesi durumun-
da Müdürün görevi sona erer. Müdürün görevden alınması veya görev süresini doldurmadan
görevden ayrılması durumunda, ayrılan Müdürün süresini doldurmak üzere aynı usulle yeni
bir müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaç ve politikalarını ve bunlara dayalı eğitim,

araştırma ve danışmanlık ile ilgili plan ve programlarını hazırlamak, Yönetim Kurulunun ona-
yını aldıktan sonra uygulamak.

c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.
ç) Personel ihtiyacını belirleyip Yönetim Kuruluna sunmak.
d) Araştırma ve proje çalışma ekipleri kurmak.
e) Her yıl sonunda Merkezin çalışmaları ile ilgili faaliyet raporunu hazırlayıp bir sonraki

yıla ait çalışma programını Yönetim Kuruluna sunmak.
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f) Yönetim Kurulunun Danışma Kuruluna sunacağı raporları hazırlamak.
g) Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
Müdür yardımcısı
MADDE 10 – (1) Müdürün önerisi ile Merkezde görevli öğretim elemanlarından bir

kişi üç yıl için müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür yardımcısı
Müdür ile iş birliği içerisinde Merkezin etkinliklerini yürütür. Müdürün olmadığı zamanlarda
Müdüre vekalet eder.

Yönetim Kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı ve Müdürün önereceği,

Merkezde görevli altı aday arasından Rektörün onayı ile görevlendirilen üç öğretim elemanın-
dan oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi dolmadan ayrılan
veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen bir üyenin yerine, aynı usulle görev-
lendirme yapılır. Görevi sona eren üyeler tekrar görevlendirilebilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.
b) Danışma Kurulundan gelen teklifleri incelemek ve karara bağlamak.
c) Bir önceki yıla ait faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını de-

ğerlendirmek ve Rektörlüğe iletmek üzere karara bağlamak.
ç) Eğitim programları sonunda katılanlara ilgili mevzuat çerçevesinde verilecek serti-

fika, başarı belgesi ve benzeri belgelerin düzenlenme koşullarını belirleyerek Rektörlüğe sun-
mak.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, en geç üç ayda bir toplanır.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektör ta-

rafından üç yıl süre ile görevlendirilen, Üniversite içinden veya istekleri halinde konu ile ilgili
kamu ve özel kuruluşların temsilcilerinden ve/veya konu ile ilgili uzman kişilerden oluşur. Üye
sayısı en fazla elli kişidir. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez topla-
narak, Merkezin çalışmaları konusunda ve yeni çalışma alanları üzerinde görüş ve önerilerini
bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün öne-

risi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek
personel ile karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üni-

versitesi Rektörü yürütür.
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Galatasaray Üniversitesinden:
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakülte-

sinde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesinde yürü-

tülen kayıt, danışmanlık, geçişler, çift anadal, yandal, değişim programları, eğitim-öğretim, sı-
navlar, başarı değerlendirme sistemi, kayıt silme ve diplomalara ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddeleri ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim
Kurumları Teşkilat Kanununun ek 34 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları öğrenci

iş yüküne dayalı ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine trans-
ferini sağlayan Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Danışman: Öğrenci danışmanı olarak görevlendirilen kadrolu öğretim üyesini, öğ-
retim görevlisini ve doktor araştırma görevlisini,

c) Dekanlık: Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığını,
ç) Diploma eki: Kayıtlı oldukları programları başarıyla tamamlayarak diploma almaya

hak kazanan öğrencilere, uluslararası şeffaflığı ve alınan eğitim sonucunda edindikleri nitelik-
lerin akademik ve mesleki tanınırlığını sağlamak amacıyla Galatasaray Üniversitesi tarafından
diplomalarına ek olarak verilen, ancak diplomanın yerini almayan belgeyi,

d) Eğitim-Öğretim Programları Koordinasyon Komisyonu: Galatasaray Üniversitesi
Senatosu tarafından teşkil edilen Eğitim-Öğretim Programları Koordinasyon Komisyonunu,

e) Fakülte: Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesini,
f) Fakülte Eğitim-Öğretim Komisyonu: İlgili yönergede kendisine verilen görevleri ye-

rine getirmek üzere İletişim Fakültesi Yönetim Kurulu tarafından teşkil edilen eğitim-öğretim
komisyonunu,

g) Fakülte Kurulu: Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Kurulunu,
ğ) Fakülte Sekreterliği: Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Sekreterliğini,
h) Fakülte Yönetim Kurulu: Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Yönetim Ku-

rulunu,
ı) Hazırlık sınıfı: Galatasaray Üniversitesi bünyesindeki yükseköğretime hazırlık sınıf-

larını,
i) Milletlerarası Andlaşma ve Ek Protokol: Bakanlar Kurulunun 4/5/1992 tarihli ve

92/2991 sayılı kararıyla onaylanan, Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumu’na ilişkin olarak
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Anlaşma ve Ba-
kanlar Kurulunun 24/10/1995 tarihli ve 95/7434 sayılı kararıyla onaylanan, Türkiye Cumhu-
riyeti Hükümeti ile Fransız Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Galatasaray Eğitim ve Öğretim
Kurumu’na İlişkin 14 Nisan 1992 Anlaşması’na Ek Protokol ile bu Ek Protokol’e ekli mek-
tuplar ve 19 Ekim 1995 tarihli mektupları,
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j) Öğrenci Otomasyon Sistemi: Galatasaray Üniversitesi Öğrenci Otomasyon Sistemini,
k) Rektör: Galatasaray Üniversitesi Rektörünü,
l) Senato: Galatasaray Üniversitesi Senatosunu,
m) Üniversite: Galatasaray Üniversitesini,
n) Üniversite Yönetim Kurulu: Galatasaray Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kayıt İşlemleri, Danışmanlık, Çift Anadal, Yandal, Geçişler ve Değişim Programları

Kayıt
MADDE 5 – (1) Fakülteye kayıt yaptırabilmek için Milletlerarası Andlaşma ve Ek Pro-

tokol ile diğer ilgili mevzuata göre kayıt hakkını kazanmış olmak ve Senato veya Üniversite
Yönetim Kurulunca tespit edilen belgelerle birlikte ilan edilen süre içinde başvuruda bulunmak
gerekir.

(2) Kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.
(3) Fakülteye kayıt yaptırma hakkını kazanmış olan öğrenciler yeterli Fransızca sevi-

yesine sahip olduklarını belgelemek ya da Fransızca hazırlık sınıfını başarıyla tamamlamak
zorundadır.

Kayıt yenileme ve derslere yazılma
MADDE 6 – (1) Öğrenciler yükümlü olmaları halinde katkı payı ya da öğrenim ücretini

yatırmak suretiyle akademik takvimde belirtilen süreler içinde, eğitim-öğretim programında
ilan edilen dersler arasından eğitim durumlarına uygun olanları, varsa ön koşulları da dikkate
alarak seçer ve kayıt yaptırırlar. Kayıt yenilemeleri için tanınacak süreler akademik takvimde
düzenlenir. Bu sürelere ilişkin değişiklikler Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(2) Yükümlü oldukları halde katkı payını ya da öğrenim ücretini belirtilen süre içinde
yatırmayan öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

(3) Öğrencilerin kayıtlarını yenilemedikleri yarıyıllar öğretim süresinden sayılır. Be-
lirtilen süre içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(4) Öğrencilerin kayıt yaptırdıkları yarıyıla ve diğer yarıyıllara ait olmak üzere alabi-
lecekleri azami AKTS değeri 50, çift anadal ve yandal programında kayıtlı öğrencilerin kayıtlı
oldukları her iki programdan bir yarıyılda alabilecekleri azami AKTS değeri 50, kayıtlı olduk-
ları program dışındaki diğer programlardan alabilecekleri azami AKTS değeri 30’dur.

(5) Öğrenciler, danışmanlarının onayını almak koşuluyla ilgili yarıyılın ekleme-bırakma
takvimi içinde yazıldıkları dersi/dersleri bırakabilir veya yeni ders/derslere yazılabilirler.

(6) Fakültenin ders programında yer alan dersler ve AKTS kredileri kayıt dönemi ön-
cesinde ilan edilir.

(7) Öğrenciler, her yarıyıl başında, programda yer alan o yarıyıla ait fakülte zorunlu
dersler ve seçmiş oldukları uzmanlık alanı zorunlu dersler ile seçimlik dersleri belirleyerek
eğitim durumlarına uyanlara kayıt yenileme süresi içinde yazılırlar. Bu süre içerisinde, kayıt-
larını yaptırmayan ve 2547 sayılı Kanunda sayılan geçerli bir mazerete ilişkin yasal bir belge
ibraz edemeyen öğrenciler derslere yazılma hakkını kaybederler.

(8) Öğrencilerin bir derse yazılabilmeleri için bu dersin, eğer varsa, ön koşul ders/ders-
lerinden başarılı olmaları gerekir.

(9) Öğrencinin yazıldığı seçimlik dersler, akademik takvimde belirtilen ders ekleme-
bırakma süresi dolduktan sonra o yarıyıl için değiştirilemez. Seçimlik derslerin kotaları her
yarıyıl başında Fakülte Kurulu tarafından belirlenir. Kayıt yenileme dönemi sonunda açılmayan
dersleri seçen öğrenciler, ders ekleme/bırakma ve mazeret kayıtları döneminde açılmış diğer
seçmeli derslere yazılırlar.
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(10) Öğrenciler başarılı oldukları bir derse, sonraki yıllarda tekrar yazılamaz ve o dersin
sınavlarına katılamazlar.

(11) Zorunlu bir dersten başarısız olan öğrenciler, aynı derse tekrar yazılarak tüm sınav
yükümlülüklerini yerine getirmek ve varsa diğer çalışma ve uygulamaları yapmak zorundadır-
lar. Seçimlik bir dersten başarısız olmuş bir öğrenci, danışmanının uygun görüşünü de alarak,
varsa ön koşulunu yerine getirmiş olduğu başka bir seçimlik derse yazılabilir.

(12) Kayıt yenileme işlemleri Fakülte tarafından yürütülür.
Kayıt dondurma
MADDE 7 – (1) Öğrencilerin kayıtları, 20/1/2020 tarihli ve 31014 sayılı Resmî Gaze-

te’de yayımlanan Galatasaray Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci mad-
desine göre haklı ve geçerli mazeretleri olması halinde dondurulabilir.

Danışmanlık
MADDE 8 – (1) Lisans programına ilk kez kayıt yaptıran her öğrenci için Dekanın

teklifi üzerine Fakülte Yönetim Kurulu tarafından bir danışman atanır.
(2) Danışmanların görev ve sorumlulukları ile danışmanlık hizmetine ilişkin usul ve

esaslar Üniversite tarafından çıkarılan yönergede belirlenir.
Geçişler
MADDE 9 – (1) Ön lisans programlarından mezun olan öğrenciler, 2547 sayılı Kanu-

nun 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca Fakülteye dikey geçiş yoluyla
kabul edilir. Dikey geçiş yoluyla öğrenci alınacak programlar ve bu öğrenciler için ayrılacak
kontenjanlar Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir. Dikey geçişle kayıt yaptıracak öğ-
renciler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınavla yerleştirilir. Bu şe-
kilde yerleştirilenler hakkında, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğreni-
mine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(2) Lisans programına yatay geçiş yapılmasına ilişkin esaslar, kontenjanlar, öğrenci ka-
bulü ve kayıtları; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğre-
tim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal,
Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri
ile Üniversite tarafından çıkarılan yönergede belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.

(3) Üniversitenin eğitim-öğretim programlarına yatay geçiş veya dikey geçişle gelen
öğrencilerin önceki diploma programlarından aldıkları ve başarılı oldukları derslerin intibakları
Üniversite tarafından çıkarılan yönerge hükümlerine göre yapılır.

(4) Üniversite içi programlar arası yatay geçişlerde uyulacak esaslar, kontenjanlar, öğ-
renci kabulü ve kayıtları; Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Prog-
ramlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması
Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Üniversite tarafından çıkarılan yönergede belirle-
nen usul ve esaslara göre yapılır.

Çift anadal ve yandal programları
MADDE 10 – (1) Üniversitede kayıtlı oldukları lisans programını üstün başarıyla yü-

rüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir lisans programında diploma alabilmelerine olanak
sağlayacak çift anadal programlarının ve ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini sağ-
lamak amacıyla oluşturulacak yandal programlarının açılması, içeriklerinin, kontenjanlarının
ve öğrenci kabulü koşullarının belirlenmesi ile bu programlarda eğitim-öğretim ile başarı de-
ğerlendirmesi, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Ara-
sında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İliş-
kin Yönetmelik hükümleri ile Üniversite tarafından çıkarılan yönergelerde belirlenen usul ve
esaslara göre yapılır.
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Öğrenci değişim programları
MADDE 11 – (1) Fakülte Yönetim Kurulu, öğrenci değişim programları mevzuatı çer-

çevesinde, yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler ile yapılan anlaşmalarla belirlenen sayıdaki
Fakülte öğrencilerinin, öğrenimlerinin bir ya da en fazla iki yarıyılını, bu üniversitelerden bi-
rinde söz konusu anlaşmalar uyarınca yapmasına karar verebilir.

(2) Bu öğrenim imkanları öğrencilere, Dekanlık tarafından, başvuru süresi belirtilerek
duyurulur. Fakülte Yönetim Kurulu, süresinde yapılan başvuruları dosya üzerinden, esas olarak
öğrencinin başarı durumu ile yabancı dil düzeyini dikkate alarak inceler ve adayların yeterli
olup olmadığına ve yeterli adaylardan hangilerinin öğrenci değişim programları çerçevesinde
anlaşmalı üniversitelerden hangisine gönderileceğine karar verir. Fakülte Yönetim Kurulu bu
seçimi yaparken gerektiğinde adaylar ile mülakat yapabilir.

(3) Bu öğrencilerin gittikleri üniversitelerde hangi dersleri alacakları ve bu derslerin
Fakültedeki karşılıklarının neler olduğu Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Öğren-
cinin Fakültedeki not ortalamasının belirlenmesinde bu dersler karşılığı gösterilen dersler ve
bu derslerde alınan notlar ilgili mevzuata göre intibak ettirilerek esas alınır.

(4) Öğrenci değişimi uygulamasında, iki program arasında bire bir denklik aranmaz ve
Fakülte eğitim-öğretim programı esas alındığında eksik ders kalması halinde başarılı öğrenciye
ayrıca ek ders alma ya da sınava girme yükümlülüğü yüklenmez.

(5) Öğrenci değişim anlaşmaları çerçevesinde yurt dışındaki anlaşmalı üniversitelerden
birine gönderilen öğrencilerin, söz konusu üniversitelerde öğrenim gördükleri yarıyıl ya da ya-
rıyıllar, Fakülte Yönetim Kurulunca kararlaştırılan yarıyıl ya da yarıyıllara karşılık gelir. Söz
konusu üniversitelerde takip ettikleri ders ya da derslerden başarısız olmaları halinde, bu öğ-
rencilerin durumları Fakülte Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve başarı durumları hakkında
karar verilir.

(6) Öğrenci değişim programları çerçevesinde bir yabancı üniversitede geçirilen süreler
öğrenim süresine dahildir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Öğretim yılı ve şekli
MADDE 12 – (1) Fakülte Kurulunun önerisi ve Eğitim-Öğretim Programları Koordi-

nasyon Komisyonunun olumlu görüşü üzerine öğretimin yıllık, yarıyıllık, sınıf geçme veya
ders geçme esaslı olması, Milletlerarası Andlaşma ve Ek Protokol ile diğer ilgili mevzuata göre
Senato tarafından belirlenir.

(2) Fakültede öğretim yılı, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Her bir yarıyıl yetmiş
öğretim gününden az olamaz.

(3) Eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili Üniversite akademik takvimi, Fakültenin önerisi
doğrultusunda, Eğitim-Öğretim Programları Koordinasyon Komisyonu tarafından hazırlanır,
Senato tarafından onaylanır ve ilan edilir.

Öğrenim süresi
MADDE 13 – (1) Fakültede lisans öğrenim süresi sekiz yarıyıldır.
Eğitim-öğretimin içeriği
MADDE 14 – (1) Fakültenin eğitim-öğretim programı ile eğitim planı, her yarıyılda

öğrencilerin en az 30 AKTS kredilik ders alabileceği şekilde Üniversite tarafından çıkarılan
ilgili yönerge hükümlerine göre düzenlenir. Eğitim-öğretim programında yer alan her dersin
içeriği ve başarı değerlendirme yöntemi ile haftalık ders programı, akademik takvimde belir-
lenen yarıyıl kayıt yenileme tarihleri öncesinde Üniversitenin internet sayfasında ilan edilir.

(2) Fakülte eğitim-öğretim programı, ders geçme esasına dayanan fakülte zorunlu ders-
ler ve seçmiş oldukları uzmanlık alanı zorunlu dersler ile seçimlik derslerden oluşur. Bu teorik
ve uygulamalı dersler, Fakülte Kurulunun önerisi ile Eğitim-Öğretim Programları Koordinas-
yon Komisyonunun olumlu görüşü üzerine Senato tarafından belirlenir.
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(3) Fakülte programlarında yer alan dersler, bunların saat ve AKTS kredisi karşılıkları
ile çift anadal ve yandal programlarının içerikleri ve ders seçme esasları bu Yönetmelik ve
diğer ilgili mevzuat çerçevesinde, Fakülte Kurulunun önerisi ve Eğitim-Öğretim Programları
Koordinasyon Komisyonunun olumlu görüşü üzerine Senato tarafından belirlenir.

(4) Bitirme projesi ve staj derslerinin usul, uygulama ve değerlendirme esasları, Üni-
versite ve Fakültenin ilgili yönergelerince düzenlenir.

(5) Engelli öğrencilerin eğitim-öğretimlerine yönelik gerekli düzenlemeler ilgili mev-
zuat çerçevesinde Fakülte tarafından yapılır.

Devam zorunluluğu
MADDE 15 – (1) Öğrencilerin, eğitim-öğretim programında yer alan bütün ders ve ça-

lışmalara katılmaları ve devam etmeleri zorunludur.
(2) Bir dersin yarıyıl sonu ve bütünleme sınavına girebilme hakkını elde etmek için

derslere ve çalışmalara %70’den az olmamak koşuluyla katılmak zorunludur.
(3) Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı bir nedene dayalı olarak derse/ders-

lere devam edemeyen öğrenciler mazeretli sayılırlar. Haklı neden, en geç mazereti veya maze-
retin bildirimini engelleyen durumun ortadan kalkmasını izleyen üç işgünü içinde ilgili Fakül-
teye yazılı olarak bildirilir. Sağlık sorunları ile ilgili mazeretlerin, üniversite hastaneleri veya
diğer resmî sağlık kuruluşları ya da hasta kabul yetkisi olan özel sağlık kuruluşlarından alınan
sağlık raporu ile belgelendirilmesi gerekir. Öğrencinin, devam zorunluluğunun %20’sini aşan
mazeretleri dikkate alınmaz.

(4) Derslere devam yükümlülüğünü yerine getirip başarısız olan öğrencilerden, o dersi
aldıkları daha sonraki yarıyıllarda devam zorunluluğu aranmaz. Ancak, öğrenci ders ile ilgili
yükümlülüklerini (uygulama, ödev, proje ve benzeri) yerine getirmekle yükümlüdür.

(5) Öğrencinin derse devam durumunun denetimi, Fakültenin gözetiminde dersin öğ-
retim elemanı tarafından yapılır. Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle
yarıyıl sonu sınavlarına girme hakkı kazanamayan öğrencilerin listesi yarıyıl sonu sınav döne-
minden bir hafta önce ilgili dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından ilan edilmek üzere De-
kanlığa teslim edilir. Bu öğrenciler dersi tekrar ettiklerinde devam yükümlülüklerini yerine ge-
tirmek zorundadırlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar ve Başarı Değerlendirme Sistemi

Sınavlar
MADDE 16 – (1) Lisans programında başarı değerlendirmesi, yarıyıl içi çalışmaları,

yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavı şeklinde yapılır. Sınavların; yazılı, yazılı ve sözlü veya
uygulamalı yapılmasına ilişkin başarı değerlendirme yöntemi, dersin öğretim elemanı tarafın-
dan belirlenerek ilgili yarıyılın başında öğrencilere ve Dekanlığa bildirilir.

(2) Başarısız olduğu tek ders nedeniyle mezuniyeti bir ya da iki yarıyıl gecikme duru-
munda olan öğrenciye, en geç bütünleme sınav sonuçlarının tümüyle ilanından itibaren üç iş-
günü içinde talepte bulunması halinde, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile tek ders sınav hakkı
verilir. Tek ders sınavı, kararı izleyen iki hafta içinde yapılır.

(3) Sınavlar, Dekanlığın denetiminde, ders ve çalışmaları yürüten öğretim elemanlarınca
yapılır.

Yarıyıl içi çalışmaları ve ara sınavlar
MADDE 17 – (1) Yarıyıl içi çalışmaları; ödev, laboratuvar/uygulama, araştırma/ince-

leme, kısa konu sınavı, sunum, ara sınav ve benzeri faaliyetlerin bütünüdür.
(2) Ara sınavlar ve/veya ara sınav yerine geçen çalışmalar her ders için bir yarıyılda en

az bir defa olmak üzere yapılır.
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(3) Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı bir nedene dayalı olarak belirtilen
tarihlerde ara sınava giremeyen öğrencilere aynı yarıyıl içinde mazeret sınavı yapılabilir. Haklı
neden, en geç ara sınavı veya mazeretin bildirimini engelleyen durumun ortadan kalkmasını
izleyen üç işgünü içinde ilgili Dekanlığa yazılı olarak bildirilir. Sağlık sorunları ile ilgili ma-
zeretlerin üniversite hastaneleri veya diğer resmi sağlık kuruluşları ya da hasta kabul yetkisi
olan özel sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporu ile belgelendirilmesi gerekir.

(4) Bu Yönetmelikte belirtilen süre içinde bildirdiği mazereti Fakülte Yönetim Kurulu
tarafından kabul edilenler mazeret sınavına girebilir. Bu sınavın tarihi Dekanlık tarafından öğ-
renciye bildirilir.

(5) Yarıyıl içi notları ilgili öğretim elemanı tarafından en geç ilgili yarıyılın onuncu haf-
tasının sonuna kadar öğrencilere duyurulur.

Sınav programları, sınavların düzeni ve sınavlarda disiplin
MADDE 18 – (1) Ara sınavlar, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları, Üniversitenin aka-

demik takviminde belirtilen tarihlerde, Fakülte Yönetim Kurulunca onaylanarak Üniversitenin
internet sitesinde ilan edilen programa göre yapılır.

(2) Öğrencilerin sınavlara ilan edilen programa göre hazırlanan listelerdeki gün, saat
ve sınıflarda girmeleri ve öğrenci kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları gerekir.

(3) Sınavların, dersi veren öğretim elemanının sorumluluğu ve Dekanlık tarafından gö-
revlendirilen gözetmenlerin gözetimi altında yapılması esastır. Bu kişilerin mazereti halinde
Dekanlık sınav için başka öğretim elemanlarını görevlendirebilir.

(4) Sınav süresi dersin öğretim elemanı tarafından ders saatini geçmeyecek şekilde be-
lirlenir. Sınav süresi sonunda öğrenciler, cevap kâğıtlarını gözetmenlere teslim etmekle yü-
kümlüdürler.

(5) Sınavlarda cevaplar Fakültenin mühürlü kâğıtlarına yazılır. Kullanılacak sayfa sayısı
dersin öğretim elemanı tarafından sınırlandırılabilir.

(6) Sınavlarda kopya çeken, kopya veren, bunlara teşebbüs eden öğrenciler ile sınav
yerine geçen çalışmalarda intihal yapan veya bu fiilleri işledikleri sonradan anlaşılan öğrenci-
lerin durumları bir tutanakla tespit edilir ve bu öğrencilere 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hüküm-
leri uygulanır.

(7) Öğrencilerin sınavlarda yanlarında bulunduramayacakları araç/gereçler Dekanlık
tarafından belirlenir.

(8) Öğrenciler sınavların ilk 15 dakikası içinde sınav salonunu terk edemezler. Sınava
geç kalan öğrenciler ilk 15 dakika içinde sınav salonuna alınırlar.

(9) Mühürlü cevap kâğıdını ilgili öğretim elemanı veya gözetmenlere teslim ettikten
sonra sınav salonundan çıkan öğrencilerin sınav bitmeden yeniden salona girmelerine izin ve-
rilmez.

(10) Yazılı sınav belgeleri, sınavın yapıldığı tarihten itibaren üç yıl süreyle saklanır. Bu
süre sonunda sınav belgeleri Dekanlık tarafından imha edilir ve durum bir tutanakla tespit
edilir. Ancak, bir davaya konu olan belgeler, yargılamanın sonuna kadar saklanır.

(11) Engelli öğrenciler için sınavlar ilgili mevzuata göre düzenlenir.
Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları
MADDE 19 – (1) Bir dersten başarı notu olarak F (0) alarak başarısız olan veya yarıyıl

sonu sınavına girmeyen öğrencilere bütünleme sınav hakkı tanınır.
(2) Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarına girmeyen öğrencilere mazeret sınavı hakkı

verilmez.
(3) Öğretim elemanları yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarını değerlendirerek sonuçla-

rını öğrenci otomasyon sisteminde belirtilen süre içinde öğrenci otomasyon sistemine girmek
ve ilan etmek zorundadır. Bu sınavların sonuçlarının imzalı bir çıktısı ve sınav evrakları ilgili
öğretim elemanı tarafından en geç bir hafta içinde Dekanlığa teslim edilir.
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Sınavlarda değerlendirme ve başarı notu
MADDE 20 – (1) Bir dersin başarı notu; ara sınav notları ile varsa diğer yarıyıl içi ça-

lışmalarındaki notlar ve yarıyıl sonu veya bütünleme sınavında alınan notların ağırlıklı ortala-
masına göre hesaplanır.

(2) Yıllık derslerin başarı notunun hesaplanmasında, güz ve bahar yarıyıllarının yarıyıl
içi çalışma notları birlikte değerlendirilir.

(3) Başarı notları, öğretim elemanı tarafından, notların istatistiksel dağılımı, öğrencilerin
genel başarı durumu göz önünde bulundurularak harflerle ifade edilir. Başarı notları ve bunların
katsayı değerleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Başarı Notu Katsayısı
AA 4.00
BA 3.50
BB 3.00
CB 2.50
CC 2.00
F 0.00

(4) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birisini alan öğrenci o dersi
başarmış; (F) notu alan öğrenci başaramamış sayılır.

(5) Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere IA notu verilir; bu
notu alan öğrenciler dersi tekrar ettiklerinde devam yükümlülüklerini yerine getirmek zorun-
dadırlar.

(6) Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere, yarıyıl içi çalışmalarına
bakılmaksızın NP notu verilir; bu not, not ortalamaları hesabında F notu işlemi görür.

(7) İsteğe bağlı olarak alınan ve mezuniyet için zorunlu olan AKTS toplamına dahil ol-
mayan uygulamalı derslerde başarı durumu P (başarılı) ve F (başarısız) olarak değerlendirile-
bilir.

(8) Tek ders sınavına girme hakkı tanınmış öğrencilerin başarı notu, yarıyıl içi notu
dikkate alınmaksızın tek ders sınavında aldığı nota göre belirlenir.

Sınav sonucuna itiraz
MADDE 21 – (1) Öğrenciler, sınavların veya sınav yerine geçen çalışmaların sonuç-

larının ilanından itibaren üç işgünü içinde bir dilekçe ile Dekanlığa başvurarak sonuçların mad-
di hata yönünden incelenmesini isteyebilirler.

(2) Dekanlık itirazın değerlendirilmesi için üç kişilik bir komisyon oluşturur. Komisyon,
değerlendirme sonucunu en geç 10 iş günü içinde Dekanlığa bildirir. Dekanlık, sonucu öğren-
ciye iletir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Kayıt Silme ve Diplomalara İlişkin Esaslar

Kayıt silme
MADDE 22 – (1) Aşağıdaki hallerde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile öğrencinin

kaydı silinerek Üniversite ile ilişiği kesilir:
a) Öğrencinin Dekanlığa yazılı başvuruyla kaydının silinmesi talebinde bulunması.
b) Öğrenci hakkında verilen yükseköğretim kurumundan çıkarılma cezasının kesinlik

kazanması.
c) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi uyarınca öğrencinin kaydının silinmesi hal-

lerinin ortaya çıkması.
Diplomalara ilişkin esaslar
MADDE 23 – (1) Öğrencilere verilecek olan geçici mezuniyet belgesi, diploma, dip-

loma eki ve diğer belgelerin düzenlenmesinde Üniversite tarafından çıkarılan yönerge hüküm-
leri uygulanır.
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Ön lisans diploması
MADDE 24 – (1) Fakültede öğrenim gören öğrencilere, ilk dört yarıyılın bütün ders-

lerinden başarılı olduktan sonra kayıtlarını sildirmeleri veya daha sonraki yarıyıllarda herhangi
bir nedenle ilişiklerinin kesilmesi hallerinde ön lisans diploması ve diploma eki verilir.

Lisans diploması
MADDE 25 – (1) Fakülte eğitim-öğretim programında yer alan en az 240 AKTS kre-

dilik zorunlu ve seçimlik dersleri başaran öğrenci öğrenimini tamamlamış olur. Bu öğrencilere,
mezuniyet için gerekli diğer koşulları sağladıkları takdirde, ilgili mevzuat hükümlerine göre,
İletişim Fakültesi Lisans Diploması ve diploma eki verilir.

Diploma eki ve diploma yerine geçen belgeler
MADDE 26 – (1) Diploma almaya hak kazanan öğrencilere diploma ile birlikte diplo-

ma eki verilir.
(2) Öğrencilere diplomaları hazırlanıncaya kadar bir defaya mahsus geçici mezuniyet

belgesi verilebilir.
(3) Diplomasını kaybeden öğrencilere bir defaya mahsus duplikata verilir.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Galatasaray Üniver-

sitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Yükseköğ-
retim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 28 – (1) 4/10/2013 tarihli ve 28785 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ga-

latasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Galatasaray Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünden:

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ YAZ ÖĞRETİMİ 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/8/2012 tarihli ve 28376 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Yük-
sek Teknoloji Enstitüsü Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Her Yaz Öğretiminde toplam en fazla üç ders alınabilir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

6/8/2012 28376

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 5/12/2012 28488
2- 21/3/2019 30721
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5124 

—— • —— 
Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5125 
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Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5126 

—— • —— 
Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5127 
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Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5128 

—— • —— 

Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5050 
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Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5049 —— • —— 

Gerede Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5083 —— • —— 

Gerede Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5084 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
4 ADET FİZİKSEL SUNUCU (HOST) VE 32 ADET SANALLAŞTIRMA YAZILIMI 

LİSANS YENİLENMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Ofisimizce, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı, 4 adet 

Fiziksel Sunucunun (Host) teknik şartnamesine, 32 adet Sanallaştırma Yazılımı Lisans 
Yenilenmesi işinin teknik şartnamesine ve Wmware markasına uygun olarak Ofis’imiz tip ticari 
şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, kapalı teklif usulü ile iç piyasadan satın 
alınacaktır. 

Bu nedenle, işbu ihale isteklilerin tekliflerini yazılı ve nihai tek teklif olarak bildirmeleri 
şeklinde olacak olup, açık eksiltme uygulanmayacaktır. Ancak en uygun teklifi veren firma ile 
başka bir firmanın tekliflerinin eşit çıkması durumunda Komisyonca bilahare  bildirilecek bir 
tarihte firmalar açık eksiltmeye davet edilecektir. 

İHALE KISIMLARI İHALE EVRAK BEDELİ 
KISIM-1: Fiziksel Sunucu (Host) 130.-TL 
KISIM-2: Sanallaştırma Yazılımı Lisans Yenilenmesi işi 130.-TL 
TÜM KISIMLAR VEYA BİRDEN FAZLA KISIM İÇİN 140.-TL 

1-İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları 
zorunludur. 

b)Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 
zarfa konulması zorunludur. 

2-Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik şartname, istenilen marka/model, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve 
ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 
2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3-Teklifler, 23/07/2020 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 
edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4-Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine, 
istenilen marka/modeline uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen 
teklifler komisyonca belirlenecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan 
teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5-Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6-İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilebileceği gibi her kısmın tamamı için 
ayrı olmak üzere kısmi teklif de verilebilecektir. 

7-Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8-Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 5134/1-1 
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MUHTELİF KAYNAK İŞLERİ HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Susurluk Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamız Muhtelif Kaynak İşleri Hizmet Alımı, Türkiye Şeker Fabrikaları Mal ve 

Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle Birim Fiyat Teklif Alınmak 
Suretiyle ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2020/351987 
1- İdarenin 
a) adresi : Bursa Karayolu Üzeri 4. Km. 
  Susurluk/BALIKESİR 
b) telefon ve faks numarası : Tel   : 0 266 865 19 40(4 Hat) 
  Faks  :0 266 865 26 04-05 
2- İhale konusu hizmetin  
a) niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız Muhtelif (Ham Fabrika, Rafineri, Kazan 

Kısımları) Kaynak İşleri Hizmet Alımı işi teknik şartlara 
uygun şekilde işin konusunu teşkil etmektedir. 

 
b) yapılacağı yer : Susurluk Şeker Fabrikası 
c) işin süresi : Yer teslimini müteakip 60 takvim gününde 

tamamlanacaktır. 
3- İhalenin  
a) yapılacağı yer : Susurluk Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 
b) tarihi ve saati : 22.07.2020 Çarşamba saat 14.30 
4- İhale dokümanı Susurluk Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Bursa Karayolu Üzeri 4. Km. 

Susurluk/BALIKESİR) adresinde görülebilir ve 118,00 TL. (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel 
karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunludur. 

5- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, Kısım bazında teklif edilen fiyatların en düşük 
olanıdır. 

7- İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 
yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu hizmet 
ihalesinde kısmi teklif verilebilir. 

8- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 
olmalıdır. 

9- Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri 
Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 
Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 
Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 5200/1-1 
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
1 - Osmangazi İlçesi Yeşilova Mahallesi 11514 Ada 1 Nolu Parselde Kat Karşılığı İnşaat 

Yaptırılması İşi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile 
ihale edilecektir. 

2 - İhale, 21/07/2020 Salı saat 15:00’da Bursa Büyükşehir Belediyesi Encümeni 
huzurunda yapılacaktır. (Bursa Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu Yeni Hizmet 
Binası Zafer Mah. Ankara Yolu Cad. C Blok Zemin Kat No: 1/1 Osmangazi/BURSA) 
Değerlendirme sonucu uygun görülen isteklilere, ihalenin pazarlık/artırma) bölümünü içeren 
ikinci oturumunun yapılmasına aynı gün devam edilecek veya yapılacağı yer, tarih ve saat davet 
mektubu ile bildirilecektir. 

3 - Geçici Teminatlar Bursa Büyükşehir Belediyesi veznesine nakit ödenebileceği gibi, 
2886 sayılı Kanunun 26.maddesine göre hazırlanmış teminat mektupları da kabul edilebilecektir. 

4 - İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale 
Şube Müdürlüğü Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Zafer Mah. Ankara Yolu Cad. 
A Blok 1. Bodrum Kat No: 1/1 Osmangazi/BURSA adresinde ücretsiz görülebileceği gibi, KDV 
Dahil 500,00-TL (BeşyüzTürkLirası) bedel ile yine aynı yerden temin edilebilecektir. 

5 - İhaleye katılacak olanlar; 
5.1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

elektronik posta adresi. 
5.2. Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi, Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya 

Sanayi Odası Belgesi. 
5.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 

alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu 
gösterir belge. 

5.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, 
tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 

5.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza 
Sirküleri. 

5.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
5.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

5.4. İstekliler adına vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte 
bulunacak/katılacak kişilerin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. 

5.5. Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile dokümanlar Türkçe olacaktır. Başka bir 
dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. 
Yabancı iştiraklerin belgelerinin tercümelerinin, verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından 
yapılmış olması halinde, bu ülkedeki ilgili Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya 
sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti 
Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. 

5.6. Ortak girişimler ihaleye katılabilir, konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. 
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5.7. İş Deneyim Belgeleri 
İsteklilerin, İhalenin yapılacağı tarih olarak belirlenmiş olan tarihten önceki son on beş yıl 

içinde, kendilerine ait ve tek bir iş kapsamında en az 13.000 m2 inşaatı (Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın 2020 yılı Yapı Yaklaşık Maliyetleri Hakkındaki Tebliği’nde belirtilen IV. Grup 
veya Kamu İhale Kurumunun Yapım İşlerinde üst yapı bina grupları başlığında, BII. ve BIII. 
Grup Bina işleri) tamamlamış olduklarını gösteren iş bitirme belgelerini ( İş bitirme belgesi, İş 
durum belgesi, İş denetleme belgesi, İş yönetme belgesi) aslı veya noter tasdikli suretini vermesi 
gerekmektedir. Benzer iş olarak sunulacak iş deneyim belgelerinde, yapım işinin belirtilen fiziki 
kriterleri sağlayıp sağlamadığının anlaşılamaması durumunda, bu hususa ilişkin tevsik edici 
belgenin teklif kapsamında sunulması zorunludur. Bu kapsamda yapı inşaat alanını tevsik etmek 
üzere, yapı kullanma izin belgesi veya yapı ruhsatının başvuru veya teklif kapsamında sunulması 
gerekmektedir. İş deneyim belgelerinin değerlendirilmesinde; iş bitirme, iş durum belgelerinin 
tam olarak; denetim ve yönetim faaliyetleri nedeniyle alınan belgeler ise beşte bir oranında 
değerlendirilir. 

5.8. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak İş Deneyim Belgesinin 
Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname. 

5.9. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yasaklı olmadığına dair taahhütname. Ortak 
girişimlerde, taahhütnameyi her bir ortağın ayrı ayrı sunması gerekmektedir. 

5.10. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 

5.10.1. Bankalardan temin edilecek belgeler: 
Keşif bedelinin %10’undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi 

veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans 
mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmesi 
zorunludur. Ortak girişim olması halinde ortaklığı teşkil eden firmalardan herhangi birinin bu 
şartın tamamını karşılaması haline ise diğer ortaklarda bu şart aranmaz İş ortaklığında, 
ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri 
sağlanabilir. 

İsteklilerin, banka referans mektupları ile birlikte bu banka referans mektubunu veren 
Bankanın Genel Müdürlüğünden alınmış teyit yazısının aslını ve banka referans mektubu ile teyit 
yazısını imzalayan Banka yetkililerinin, yetkili olduklarını gösteren belgeleri vermeleri 
zorunludur. 

5.10.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer 
belgeleri: 

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer 
belgeleri. 

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yıl sonu 
bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini, 

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, yıl 
sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu 
kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali 
müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunmaları gerekmektedir. 
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Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 
a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir 

yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa 
vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen 
varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir), 

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının 
(öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat 
maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir), 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması, 
ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara 

yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir. 
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan 

yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının 
ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin 
ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali 
müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen 
bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o 
ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından 
onaylanmış olması gereklidir. 

Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların 
bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke 
mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik 
edilebilir. 

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı 
sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur. 

5.10.3. İş hacmini gösteren belgeler: 
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini 

sunması yeterlidir; 
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, 
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler, 
İsteklinin toplam cirosunun teklif ettiği bedelin % 25'inden, yapım işleri cirosunun ise 

teklif ettiği bedelin % 15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve 
sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. 

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı 
yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini 
sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden 
yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

Yapım işleri cirosunu tevsik etmek üzere; yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci 
mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belge sunulur. 

Yapım işleri ciro tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında, taahhüt altında devam 
eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmından veya bitirilen yapım işlerinden elde edilen 
gelirlerin toplamı dikkate alınır. 

Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi 
dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke 
mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış 
olması gereklidir. 
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İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak 
tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur. 

İsteklinin iş hacmi tutarının değerlendirilmesinde, kendi iş hacmi tutarı ile birlikte ortak 
olduğu ortak girişime/girişimlere ait iş hacmi tutarı da hissesi oranında dikkate alınarak 
toplanmak suretiyle toplam iş hacmi tutarı belirlenir. Bu durumda aday veya isteklinin iş hacmi 
tutarı kullanılan ortak girişimdeki/girişimlerdeki hisse oranını gösteren belgelerin de teklif 
kapsamında sunulması gerekmektedir. 

5.11. Teklif Mektubu(Teklif Mektubu örneğine uygun). 
5.12. Geçici Teminat (Vezne alındısı veya Teminat mektubu) 
İşin keşif bedelinin %3’ü: 66.722.603,40-TL X %3 = 2.001.678,10-TL (İkimilyonbinaltı 

yüzyetmişsekizTürkLirasıOnKuruş ) 
İsteklilerin, geçici teminat mektubu sunması halinde, geçici teminat mektubu ile birlikte 

bu geçici teminat mektubunu veren Bankanın Genel Müdürlüğünden alınmış teyit yazısının aslını 
ve geçici teminat mektubu ile teyit yazısını imzalayan Banka yetkililerinin, yetkili olduklarını 
gösteren belgeleri vermeleri zorunludur. 

5.13. İhale şartnamesinin İdareden satın alındığına ilişkin ödeme belgesi. 
Ortak Girişimler İçin: 
Ortak Girişim olarak ihaleye iştirak edilmesi halinde, ‘yukarıda istenilen belgelerin (“5.7.” 

maddesi hariç) tamamı Ortak Girişimin ortakları tarafından ayrı ayrı sunulması zorunludur. 
Ancak, Geçici Teminat Mektubu Ortak Girişim ortakları tarafından müştereken sunulabilir. 
Yukarıda “5.7.” maddesinde belirtilen hususlar ve niteliklerin tamamını, Pilot Ortağın karşılaması 
yeterlidir. 

Yukarıda belirtilen ihaleye katılabilme şartlarına uygun olmayan belgeleri sunan 
İstekliler, ihalenin Kapalı Zarf Teklif Alma ve Pazarlık / Artırma bölümünü içeren 2. oturumuna 
katılmaya yeterlik alamazlar. 

6 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İdarenin ihaleyi yapmama kararı kesindir. 
7 - İhale dosyası aslı (varsa açıklamalar ve diğer belgeler dâhil), teklif ile birlikte 

verilecek olan ihale dosyasındaki tüm dokümanların (varsa açıklamalar ve diğer belgeler dâhil) 
her sayfası İstekli tarafından kaşelenip imzalanacaktır. Ortak girişim olması halinde belirtilen 
evraklar tüm ortaklarca kaşelenip imzalanacaktır. Bu imza, ihale dosyasındaki dokümanlarda yer 
alan tüm hükümler ile bu dosyaya bağlı diğer eklerdeki hükümlerin kabul edildiği anlamını taşır. 

8 - Dış Zarf aşağıdaki belgelerden oluşacaktır. 
A- İç Zarf 
- Teklif Mektubu 
B- 5. maddede yazılı ihaleye katılma şartlarını belirten belgeler 
A ve B fıkralarında belirtilen belgeler Dış Zarfa konularak kapatılacaktır. Kapatılan Dış 

Zarfın üzerine isteklinin (Özel veya Tüzel Kişinin adı, ortakları ) adı veya Ticari unvanı, açık 
adresi ve teklifin hangi ihale için verildiği yazılacaktır. 

9 - Teklifler, 21/07/2020 saat 14:00’a kadar sıra numaralı makbuz alındı karşılığında 
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğü’ne Yeni Hizmet Binası Zafer Mah. 
Ankara Yolu Cad. A Blok 1.Bodrum Kat No: 1/1 Osmangazi/BURSA adresine teslim edilecektir. 

10 - Telgrafla ve faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler 
kabul edilmeyecektir. 

İLAN OLUNUR. 
www.bursa.bel.tr 4966/1-1 
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1 ADET ANATOMİ ANABİLİM DALI FLUORESAN MİKROSKOBU İÇİN  
STEREOLOJİ MOTORİZE DONANIMI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 
Anatomi Anabilim Dalı Fluoresan Mikroskobu için Stereoloji motorize donanımı alımı 

işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine 
dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi 
(f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 
almaktadır: 

İhale kayıt numarası :2020/355763 
1-İdarenin  
a) adresi :Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA 
b) telefon ve faks numarası :0 312 202 23 56 – 0 312 202 23 58 
c) elektronik posta adresi :bap@gazi.edu.tr 
2-İhale konusu malın  
a) niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Anatomi Anabilim Dalı Fluoresan Mikroskobu için 

Stereoloji motorize donanımı Alımı 
b) teslim yeri : Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 
c) teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 70 (Yetmiş) takvim günüdür. 
3-İhalenin  
a) yapılacağı yer : Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 
b) tarihi ve saati : 21.07.2020 Salı günü, saat: 10:30 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
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; 
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da 

Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 
odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge, 

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

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
  1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
  2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
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4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 
teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da 
Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,  

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

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma 
uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dökümanının satın alındığına dair belge, 
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.2.1. İmalatçılığı/Yetkili satıcılığı gösteren belgeler, 
1) İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösteren belgeler, 
2) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler veya yetkili temsilci 

ise yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeler, 
3) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerin yanı 

sıra, serbest bölge faaliyet belgesi verilecektir. 
4.2.2. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları, 
Teklif edilen malların ihale dökümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için 

teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir. 
4.2.3. Teklif edilen malların marka ve model beyanı, 
4.2.4. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) 

verilecektir. 
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6-İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.  
7-İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1- İhale dökümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 

Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve Gazi Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire 
Başkanlığının T.C.Halk Bankası Kampüs Şubesi nezdinde bulunan Hesap No: 1294-06100001 
ve/veya TR20 0001 2001 2940 0006 1000 01 İBAN numarasına 125.-Türk Lirası yatırılarak 
alınan dekont karşılığı aynı adresten satın alınabilir.  

7.2- İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8-Teklifler 21.07.2020 Salı günü, saat: 10:30‘a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 

Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim 
edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9- İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda Geçici Teminat vereceklerdir. 

11-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü 
olmalıdır. 

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13- İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 
 5222/1-1 
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ŞEHİR İÇİ TOPLU TAŞIMA HATTININ KİRAYA  
VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Kars Belediye Başkanlığından: 
Aşağıda özellikleri, şartları belirtilen Belediyemiz sınırları içinde bulunan mahalle ve 

mücavir alanlar dahilindeki, güzergahlarda Toplu Taşımacılık Esaslarına Dair Yönetmelikte 
belirtilen hükümlere göre, rotasyonlu olarak asgari özellikleri teknik şartnamede belirtilen 81 
(seksen bir) adet araca (Özel Halk Otobüsü) 10 yıl süreliğine çalışma hakkı verilmesi. 2886 Sayılı 
Yasanın 35/a maddesi gereğince “Kapalı Teklif Usulü”(Arttırma) ile ihale edilerek kiralanacaktır. 

 
Sıra 
No 

ŞEHİR İÇİ TOPLU 
TAŞIMA HATLARI 

Muhammen 
Bedel 

Geçici 
Teminat 

İHALE 
TARİHİ 

İHALE 
SAATİ 

1 

81 adet (17-25) koltuklu 
küçük otobüs veya 
midibüs (0-4) yaşında 
olmak üzere (toplam 81 
adet araç) 

7.290.000 -TL 218.700.00 TL 24/07/2020 09:00 

 
1- İhale şartnamesi; Kars Belediye Başkanlığı Destek Hizmetler Müdürlüğü adresinde 

mesai saatleri içerisinde ücretsiz görülebileceği gibi ihaleye iştirak edilmesi halinde teknik 
şartname dahil bedeli 250,00TL’dir. 

2 - İhale 24.07.2020 Cuma günü saat 09:00’da Kars Belediye Başkanlığı, Kars Belediyesi 
(Eski Hizmet Binası )İhale Salonu yapılacaktır. 

3-İhaleye iştirak etmek isteyenler; 
a) Özel Kişiler: Nüfus cüzdan fotokopisi, Adres Yerleşim Belgesi, Geçici Teminat 

Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu, Belediyemize Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Su, 
Kira, Ecrimisil vb. borcu bulunmadığına dair alınacak belge ile şartname bedeline ait makbuzu 
getireceklerdir. 

b) Tüzel Kişiler:Vergi Levhası, Ticaret Sicil Tasdiknamesi aslı, Tüzel kişiliği temsilen 
noter tasdikli yetki belgesinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi (2020 yıldan Noter tasdikli 
olacaktır.) Şirket/Tüzel kişilik Ana Sözleşmesi veya Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi, 
İsteklinin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca 
imzalı sözleşmesini vermesi, (Ancak ortak girişim olması halinde her bir ortak İstekli / müşteri 
tarafından tüm belgelerin verilmesi esastır.)Şirket ise adresini gösterir belge,2886 sayılı kanunun 
26. maddesinde belirtilen değerlerde Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair belge (Bankadan 
alınmış geçici teminat mektubu ya da Kars Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne nakit 
yatırıldığına dair makbuzun aslı)İhale dokümanının satın alındığına ilişkin makbuz. Kars Belediye 
Başkanlığına İhale tarihi itibari ile vadesi geçmiş borcu yoktur yazısı. İhale tarihi itibari ile 2886 
sayılı Devlet İhale Kanunu’nda yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanları. İhaleyi üstleniciler 
teknik şartnamenin 18.maddesinde geçen şartları yerine getirilmesi. 2886 Sayılı Devlet İhale 
Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar bu ihaleye katılamazlar, Geçici teminat (10 
yıllık muhammen bedelin % 3’ ü oranında) bedelinin ihale saatinden önce yatırıldığına dair dair 
makbuzu veya teminat mektubunu ibraz etmesi 

4 - İhaleye iştirak etmek isteyen istekliler, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte takdir 
edilen muhammen bedel üzerinden 2886 sayılı D.İ.K’nun 37.maddesinde belirtildiği şekilde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç 24.07.2020 günü saat 
09:00’a kadar İhale Komisyon Başkanlığına verebilecekleri gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 
da gönderebilir. Geçerli en yüksek teklif fiyatının altında olmamak üzere ihale komisyonunca 
artırıma gidilecek olup, artırım sonucunda verilen en yüksek teklif İdarece uygun bedel olarak 
kabul edilecektir. 

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
6- İhaleye 2886 sayılı kanunun 6.maddesinde belirtilen kişiler katılamayacaktır. 
7- İhale komisyonu, 2886 sayılı Kanunun 29. maddesi gereğince İhaleyi yapıp 

yapmamakta serbesttir. 
İlan olunur. 5144/1-1 
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ANTALYA SERBEST BÖLGESİ’NDE FAALİYET GÖSTERMEK İSTEYEN 
YATIRIMCILARA DUYURU 

Ticaret Bakanlığından: 
KONU: Antalya Serbest Bölgesinde Bulunan Bakanlığımız Tasarrufundaki Taşınmazların 

Faaliyet Ruhsatı Süresince Kullanıma Verilmesine Yönelik Teklif Toplama İlanı 
1. İş bu duyuru, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 450’nci maddesinin birinci 

fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri ile 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun 5, 12 ve 13’üncü 
maddeleri, Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinin 2, 7, 8, 11, 24, 25, 26, 41/(d-4), 46 ve 
Geçici 4 ’üncü maddeleri, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nün 
2019/4 sayılı Serbest Bölgelerdeki Üstyapı ve Taşınmazların Kiralanması, Devri, Satışı ve 
Yıkımına İlişkin Genelgesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

2. Antalya ili, Konyaaltı İlçesi, Liman Mahallesi Antalya Serbest Bölgesinde bulunan, 
aşağıdaki listede belirtilen üst yapı; Serbest Bölge Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formu ile 
müracaatta bulunmak ve Amerikan Doları olarak belirtilen aşağıdaki muhammen bedeller 
üzerinden, kapalı zarf içinde fiyat teklifi alma yoluyla, 2019/4 sayılı Genelgede belirtilen suretle, 
3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ve buna bağlı mevzuat kapsamında Ticaret Bakanlığı 
tarafından verilmiş veya verilecek faaliyet ruhsatına bağlı olarak, ruhsat süresince ve bu ruhsatta 
belirtilen faaliyetler kapsamında kullandırılmak amacıyla yatırımcıların kullanımına verilecektir. 

 
KULLANIMA VERİLECEK ÜST YAPILARA İLİŞKİN TABLO 

SIRA 
NO 

ÜST 
YAPI 
NO 

ADA/ 
PARSEL 

KAT 
BİLGİSİ 

PARSEL 
(m2)* 

ÜSTYAPI 
(m2) 

ÜST YAPI 
BEDELİ 

(Muhammen 
Bedel)  

(ABD DOLARI) 

ÖDEME 
KOŞULLARI 

1 
H-3.3 
No.lu 

Üstyapı 

L Ada, 
95/1, 96/1 

No.lu 
Parsel 

1 KATLI 8.340 4.186 287.450 PEŞİN 

* Üstyapıların bulunduğu açık alana ilişkin olarak, Bölge Kurucu ve İşleticisi Şirket ile kira sözleşmesi akdedilmesi ve 
Bakanlık tarafından onaylanan tarifeler üzerinden yıllık arazi kirası ödemesi yapılması gerekmektedir. 

 
3. Açıklamalar: 
a) Başvuru için gerekli bilgiler Antalya Serbest Bölge Müdürlüğünden temin edilecektir. 

Başvuru, ABD Doları bazında kapalı zarf içindeki fiyat teklifi ve gerekli belgeler ile Antalya 
Serbest Bölge Müdürlüğüne yapılacaktır. 

b) Üst yapıda, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ve buna bağlı mevzuata uygun 
faaliyetlerde bulunulması zorunludur. Teklif sahibi, serbest bölgeler mevzuatı ile ilgili her türlü 
araştırmayı yapmak, bilmek ve kabul etmekle yükümlüdür. 

c) Başvuru süresi, bu ilanın yayımlandığı tarihte başlar ve 30'uncu gün mesai saati 
bitiminde sona erer. Bu tarihten sonra yapılacak müracaatlar Bölge Müdürlüğünce işleme 
alınmaz. 

d) Değerlendirme, Ticaret Bakanlığı/Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler 
Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulacak Değerlendirme Komisyonu tarafından 2019/4 sayılı 
Genel Müdürlük Genelgesi çerçevesinde yapılacaktır. 

e) İş bu duyuru kapsamı işlemler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi değildir. 
Değerlendirme Komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle işlemleri iptal edebilir. 
Değerlendirme Komisyonunun bu kararına itiraz edilemez. 
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f) Teklif sahibi talip olduğu üstyapıyı, mevcut hukuki ve fiili durumu ile görmüş, her türlü 
araştırmayı yaparak üst yapıyı mevcut ve yasal durumuyla kabul etmiş sayılır. Teklif sahibi, üst 
yapıdaki eksiklik, ilan edilen özelliklerinden farklılık ve sair nedenlere dayalı her türlü talep, 
itiraz ve benzeri haklarından feragat etmiş sayılır. 

BAŞVURU ADRESİ: 
T.C. Ticaret Bakanlığı Antalya Serbest Bölge Müdürlüğü 
Liman Mahallesi Liman Caddesi No: 42 
P.K.1   07130 Konyaaltı/ANTALYA 
TEL : 0 242 259 0935  
E-MAIL : antalyasbm@ticaret.gov.tr 
KEP : antalyasbm@hs01.kep.tr  
FAKS : 0 242 259 0934 
 5072/1-1 

—— • —— 
HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamız “Makinistlik Kısmına Ait Montaj-Demontaj ve Bakım Onarım İşleri” 

T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği hükümlerine göre açık ihale usulü ile ihale 
edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2020/350030 
1-İdarenin  
a) adresi : Taşköprü Yolu 18.Km Bük köyü Mevkii 37070/KASTAMONU 
b) telefon ve faks numarası : 0 366 242 73 11  - 0 366 242 73 33 
c) elektronik posta adresi  : - 
2-İhale konusu hizmetin  
a) niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız makinistlik kısmına ait montaj-demontaj ve 

muhtelif kaynak işlerinin yapılması işidir. İşin türü ve 
miktarı detaylı olarak teknik şartnamesinde belirtilmiştir. 

b) yapılacağı yer : T.Ş.F.A.Ş. Kastamonu Şeker Fabrikası 
c) işin süresi : Sözleşmenin imzalanmasını ve işyeri teslimi yapılarak işe 

başlanılmasına müteakip; 30 takvim günüdür. 
3-İhalenin  
a) yapılacağı yer : Kastamonu Şeker Fabrikası Ofis binası Toplantı Salonu 
b) tarihi ve saati : 22.07.2020 Saat 14.00 
4. İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 

200,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunludur. Kargo ya da posta yoluyla alımlarda doküman satışı (KDV 
dahil) 230,00 TL. olup, dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından 
dolayı İdare hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 

5. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu Şeker Fabrikası Haberleşme 
Şefliği’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim 
günü olmalıdır 

8. İş bu şartname konusu hizmet alımı Ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 
sayılı kanunlara tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 5092/1-1 
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2 KISIM MUHTELİF CİHAZ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 
2 Kısım Muhtelif Cihaz Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazetede 

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 :2020/347919 
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 60 – 0312 285 42 70 
c) Elektronik posta adresi  :  
ç) İhale dokümanının  
görülebileceği internet adresi (varsa) : 
2-İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal Alımı,  
 1.KISIM: 
 1 Adet Dijital Sonic Probu Üretimi, 

1 Adet Dijital Spektral Gama Ray Probu Üretimi, 
(teknik şartnamede belirtilen yardımcı donanımlar 
ile malzemeler dahil), 

 2.KISIM: 
 1 Adet IP Cihazı Alıcı-Verici Üretimi 

(teknik şartnamede belirtilen yardımcı donanımlar 
ile malzemeler dahil).  

b) Teslim yeri/yerleri : MTA Genel Müdürlüğü Jeofizik Etütleri Dairesi 
 Başkanlığı Ambarı 
c) Teslim tarihi/tarihleri : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlama 

talimatının tebliğinden itibaren;  
  1.KISIM: 130 (yüzotuz) takvim günü,  
 2.KISIM: 130 (yüzotuz) takvim günüdür. 
3-İhalenin 
a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları 
b) Tarihi ve saati  : 21/07/2020 – 10:30 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
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; 
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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 bulunmadığını 

belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerden yer alan belgelerden kendi 
durumuna uygun olan belge veya belgeleri 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, 
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenen Kapasite Raporu, 
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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 

 İsteklilerce (1 ve 2. Kısım için) teklif ettikleri malzemelerin teknik şartnamede belirtilen 
özelliklere uygunluğunu teyit etmek amacıyla, teknik bilgilerin yer aldığı bilgi, belge, katalog ile 
teknik şartnamede istenen belgeler teklif ekleri kapsamında sunulacaktır. Sunmayan İstekliler 
değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından 
sunulması yeterlidir. 

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 
(207 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. 
 5055/1-1 
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YAŞ PANCAR POSASININ PAKETLENMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Malatya Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamız 2020/2021 kampanya döneminde ± % 20 toleranslı 120.000 ton yaş pancar 

posasının paketlenmesi (işçilik, sarf malzemeleri, paketleme makinesi ve diğer araç gereçler 
dahil) Hizmet Alımı işi Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2020 / 342162 
1 - İdarenin 
a) Adresi : ÖZALPER MAHALLESİ KARAKAVAK MEVKİİ 
  ANKARA ASFALTI ÜZERİ 44080 
  YEŞİLYURT/MALATYA 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0422 212 10 44 0422 212 10 52 
c) Elektronik Posta Adresi : malatyaseker@turkseker.gov.tr 
2 - İhale Konusu Hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : ±% 20 toleranslı 120.000 Ton Yaş Pancar Posasının 
  Paketlenmesi Hizmet Alımı 
b) Teslim Yeri : Malatya Şeker Fabrikası 
c) İşin Süresi : Yer Teslim Tarihinden İtibaren ±% 20 toleranslı 120 Gün 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : Malatya Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu 
  Özalper Mah. Karakavak Mevkii Ankara Asfaltı Üzeri 
  YEŞİLYURT/MALATYA 
b) Tarihi ve saati : 20/07/2020 Saat 14:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler : 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 
olduğunu gösterir belge,  

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 Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
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4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 
kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 
belge 

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 
4.2.1. İş deneyim belgeleri: 
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve 

teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin 
iş deneyimini gösteren belgeler, 

4.2.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu 
İhale konusu işi yerine getirmek için Teknik Şartnamenin Madde 2.4 ve 2.6’da belirtilen 

makine ve diğer araç ve iş makinelerinin kendi öz malı olduğuna dair belgeyi veya kiralama yolu 
ile temin edilmiş ise söz konusu bu makinelerin en az 6 (Altıay) ay süreliğine kiralandığına dair 
noter onaylı kira sözleşmelerini teklifleri ekinde vereceklerdir. 

4.2.3. Benzer iş olarak Silaj paketleme işi veya Yaş Pancar Posası Paketleme işi Benzer iş 
olarak kabul edilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200,00 Türk Lirası karşılığı 

Malatya Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Malatya Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu 
Özalper Mah. Karakavak Mevkii Ankara Asfaltı Üzeri YEŞİLYURT/MALATYA adresinden 
satın alınabilir. 

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
7 - Teklifler, 20/07/2020 Pazartesi Günü 14:00’e kadar Malatya Şeker Fabrikası 

Haberleşme Servisi Özalper Mah. Karakavak Mevkii Yeşilyurt/ Malatya adresine verilebileceği 
gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - İstekliler tekliflerini, iş kalemleri için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, hale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 
11 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden isteklilerin veya kanuni 

temsilcilerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 
12 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 
Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 
Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 4967/1-1 
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DAMPERLİ KAMYON VE KEPÇE KİRALANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Malatya Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamız 2020/2021 Kampanya Döneminde Meydan Hizmetlerin Yürütülmesi için 

Sürücülü 5 Adet 10 tekerli damperli kamyon ile Operatörlü 2 Adet kepçe kiralanması işi açık 
ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2020/346451 
1 - İdarenin 
a) Adresi : ÖZALPER MAHALLESİ KARAKAVAK MEVKİİ 

ANKARA ASFALTI ÜZERİ 44080 YEŞİLYURT/ 
MALATYA 

b) Telefon ve faks numarası : 0422 212 10 44 0422 212 10 52 
c) Elektronik posta adresi : malatyaseker@turkseker.gov.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
    internet adresi (varsa) : 
2-İhale konusu hizmetin  
a) Niteliği, türü ve miktarı : -Fabrikamız 2020/2021 Kampanya Döneminde Günlük 

(24 Saat) Meydan hizmetlerin yürütülmesi işi için 
Sürücülü 5 Adet 10 tekerli damperli kamyon ile 
Operatörlü 2 Adet kepçe kiralanması, 

b) Yapılacağı yer : Malatya Şeker Fabrikası Meydan Sahası ile Malatya 
Belediyesi katı atık depolama sahası 

c) İşin süresi : ± % 20 Toleranslı 120 Gündür. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Malatya Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu 

Özalper Mah. Karakavak Mevkii Ankara Asfaltı Üzeri 
YEŞİLYURT/MALATYA 

b) Tarihi ve saati : 23/07/2020 Saat 14:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 
olduğunu gösterir belge,  

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 Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 
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4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 
belge 

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 
4.2.1. İş deneyim belgeleri: 
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve 

teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin 
iş deneyimini gösteren belgeler, 

4.2.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu 
İhale konusu işi yerine getirmek için idari şartnamede belirtilen kriterlere uygun 5 Adet 

10 Tekerli damperli kamyon, 1 Adet en az 150 Hp Gücünde hacmi en az 2.0 m3 kepçe ile 1 Adet 
en az 92 Hp Gücünde hacmi en az 1.0 m3 kepçe için isteklinin kendisine veya tüzel kişiliğine ait 
olduğunu gösterir belgeleri ( Ruhsat v.s.) kiralık ise en az 6 Ay süreli noter onaylı kira 
sözleşmelerini işe başlamadan önce idareye sunacaklardır. 5 Adet 10 Tekerli damperli kamyon, 1 
Adet en az 150 Hp Gücünde hacmi en az 2.0 m3 kepçe ile 1 Adet en az 92 Hp Gücünde hacmi en 
az 1.0 m3 kepçe isteklinin kendi malı olma şartı aranmayacaktır. 

4.2.3. Benzer iş olarak her türlü nakliyat, hafriyat, inşat işleri ile makineli yükleme ve 
boşaltma işlerinde faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilerin yapmış olduğu işler. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 236,00 Türk Lirası karşılığı 

Malatya Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Malatya Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu 
Özalper Mah. Karakavak Mevkii Ankara Asfaltı Üzeri YEŞİLYURT/MALATYA adresinden 
satın alınabilir. 

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
7 - Teklifler, 23/07/2020 Perşembe Günü 14:00’e kadar Malatya Şeker Fabrikası 

Haberleşme Servisi Özalper Mah. Karakavak Mevkii Yeşilyurt/ Malatya adresine verilebileceği 
gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - İstekliler tekliflerini, iş kalemleri için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 
11 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden isteklilerin veya kanuni 

temsilcilerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 
12 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümlere hariç 4734 Sayılı Kamu ihale 

kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale sözleşmeleri kanununa tabi değildir. Teşekkülümüz ihaleyi 
yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 5065/1-1 
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JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATLI SAHALAR İHALE EDİLECEKTİR 
Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:  
1. 5686 sayılı Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Sular Kanunu 10. Madde 1. Fıkrası 

(c) bendi hükümleri kapsamında, aşağıda bilgileri verilen Jeotermal Kaynak Arama ruhsatlı saha, 
2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ihalesi yapılacaktır. 

2. Aşağıda ilçesi, pafta, alanı, erişim no, ihale bedeli ve geçici teminatı belirtilen taşınmaz 
aşağıdaki tablodaki tarihe rastlayan 20.07.2020 Pazartesi günü saat 10:00`da Jeotermal Kaynak 
Arama Ruhsatı verilmek üzere ihale edilecektir. 

3. İhaleye Katılabilmek İçin:  
a) Tebligat Adresini gösterir belge, 
b) Onaylı Nüfus Kayıt Örneği (6 aylık süreyi aşmış kayıtlar kabul edilmez)  
c) Geçici teminatın yattığına dair makbuz veya geçici teminat mektubu  
d) Oda kayıt belgesi ve imza sirküleri (tüzel kişiliğe haiz kuruluşlar için) getirilmesi 

gerekmektedir. 
e) İhale tarihinden önce İdaremizce hazırlanan şartnamenin imzalanması gerekmektedir.  
f) Katılımcıların Sosyal Güvenlik Kurumundan ve Defterdarlık Müdürlüğünden Borcu 

yoktur yazılarını getirmeleri (sözleşmenin yapılacağı tarihte borcu yoktur yazılarını getirmeleri) 
gerekmektedir. 

4. Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde T.C. Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve 
Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünde ücretsiz 
olarak görülebilir. 

5. İhale T.C. Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı 
Salonunda yapılacak olup, ihale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

6. İsteklilerin belirtilen gün ve ihale saatine kadar geçici teminat makbuzunu veya teminat 
mektubu ile kanuni ikametgâh belgesi ve nüfus cüzdanı suretiyle komisyona müracaat etmeleri 
gerekmektedir. 

7. Başka şahıs adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekâletnameyi, Tüzel 
kişilerin yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, yetki belgesini ve imza 
sirkülerini ibraz etmeleri zorunludur. 

8. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. 
9. İhalesi yapılacak olan alanların koordinatlarına ve sair bilgilerine www.kayseriyikob.gov.tr 

adresinden ulaşılabilir. 

Sıra 
No İlçesi Erişim 

No Pafta Alan 
Hektar 

İhale Bedeli 
TL (KDV 

Hariç) 

Geçici 
Teminat 

Miktarı %3 

İhale Tarihi 
ve Saati 

1 Kocasinan 3355530 

K35a1, 
K35a2, 
K35a3, 
K35a4 

4882,55 167.040,33 TL 5.011,21 
TL 

20.07.2020 
Saat 10:00 

2 Kocasinan 3355531 

K35a1, 
K35a2, 
K35a3, 
K35a4 

4900 167.637,33 TL 5.029,11 
TL 

20.07.2020 
Saat 10:00 

3 Kocasinan 3355532 

K35a1, 
K35a2, 
K35a3, 
K35a4 

4900 167.637,33 TL 5.029,11 
TL 

20.07.2020 
Saat 10:00 

 4799/1-1 
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TEKNE İMAL YERİ TAHSİS DUYURUSU 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğünden: 

Konu: Ordu İli, Altınordu İlçesi, Kumbaşı Mahallesinde bulunan Devletin hüküm ve 

tasarrufu altındaki Kumbaşı Balıkçı Barınağı içerisinde yer alan ve 1/5.000 Nazım ve 1/1.000 

ölçekli Uygulama İmar Planları onaylanan 2.802,65 m² yüzölçümlü taşınmazın tekne imal yeri 

olarak Tahsisi için Duyuru. 

AÇIKLAMA: 

Avan proje: Tesis yatırımına ilişkin ekonomik, teknik, mali ve hukuki hususları içeren 

ayrıntılı fizibilite raporunu, 

İdare: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nı, 

Katılım payı: Hazine taşınmazları üzerinde yeni tersane, tekne imal ve çekek yeri yatırımı 

yapılması amacıyla yapılacak arttırma ihalesi sonucunda oluşacak ve yatırımcılardan bir defaya 

mahsus olmak üzere peşin olarak tahsil edilecek bedeli, 

Ön izin: İrtifak hakkı kurulmadan veya kullanma izni verilmeden önce; tescil, ifraz, 

tevhit, terk ve benzeri işlemlerin yapılması veya imar planının yaptırılması, değiştirilmesi ya da 

uygulama projelerinin hazırlanması ve onaylatılması gibi işlemlerin yerine getirilebilmesi için 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen izni, 

Sözleşme: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yatırımcı arasında düzenlenen/düzenlenecek 

irtifak hakkı ve/veya kullanma izni ile ön izin sözleşmesini, 

Termin planı: Yatırımcı tarafından sunulan ve yapılacak yatırımların tamamlanma 

sürelerini gösteren planını, 

Tesis: Tekne imal yerini, 

Yatırımcı: Tekne imal yeri yapmak isteyen gerçek veya özel hukuk tüzel kişi ya da 

kişileri, 

Yönetmelik: 4/7/2014 tarihli ve 29050 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine 

Taşınmazlarının Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Yatırımlarına Tahsisine ilişkin Yönetmeliği, 

ifade eder. 

Ordu İli, Altınordu İlçesi, Kumbaşı Mahallesinde bulunan Devletin hüküm ve tasarrufu 

altındaki Kumbaşı Balıkçı Barınağı içerisinde yer alan 2.802,65 m² yüzölçümlü Ekli krokide yer 

alan taşınmazın, tekne imal yeri olarak kullanılmak üzere gerçek veya tüzel kişilere bu duyuru ve 

Yönetmelik’te belirtilen esaslara göre tahsis işlemi gerçekleştirilecektir. 

BAŞVURU VE DAĞITIM ESASLARI: 

1- Ordu İli, Altınordu İlçesi, Kumbaşı Mahallesinde bulunan Devletin hüküm ve tasarrufu 

altındaki Kumbaşı Balıkçı Barınağı içerisinde yer alan 2.802,65 m² yüzölçümlü Ekli krokide yer 

alan taşınmaz tekne imal yeri amacıyla kullanılmak üzere tahsis edilecektir. 

2-Yatırımcı, tahsis edilen alan üzerinde yalnız duyuruda belirtilen ve tahsis gayesine 

uygun nitelikte tesis kurabilecektir. 
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3-İdare; avan projeleri, gerektiğinde üzerinde değişiklik yaptırdıktan sonra uygun 

görebilecektir. 

4-Ekli krokide gösterilen alanla ilgili, 3621 sayılı Kıyı Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu 

ve ilgili mevzuat gereği yerine getirilmesi gerekli onay ve izinler Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığınca verilecek ön izin süresi içerisinde yatırımcı tarafından gerçekleştirilecektir. 

5-Katılım payı bedeli Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Hazine Taşınmazlarının Tersane, 

Tekne İmal ve Çekek Yeri Yatırımlarına Tahsisine İlişkin Yönetmeliğinin 11. Maddesi 

kapsamında belirlenecektir. 

6-Sözleşmesinin sona ermesi veya feshedilmesi nedeniyle sözleşmeleri gereğince 

Hazineye intikal eden tesislerin yer aldığı taşınmazların üzerinde irtifak hakkı tesis edilmesine 

ve/veya kullanma izni verilmesine ilişkin yapılacak arttırma ihalesinde oluşan katılım payı bedeli 

muhdesat bedeli de eklenmek suretiyle peşin olarak tahsil edilecektir. 

7-Yönetmelik’te belirtilen esaslara göre tahsis işlemi gerçekleştirilecek yatırımcı, yerin 

tesliminden itibaren bir yıl içinde inşaat ruhsatı alarak inşaata başlayacak, bir yıldan sonra ise 

termin planına uygun olarak iki yıl içinde uygun görülmüş olan avan projede belirtilen 

yatırımlarının tamamını bitirecek ve bu süreler, mücbir sebeplerin varlığı halinde bir yıla kadar 

uzatılabilecektir. 

8-Avan projede tahsis amacına uygun olarak sonradan yapılacak değişiklikler konusunda 

İdarenin uygun görüşünün alınması zorunlu olacaktır. 

9-Üzerine ihale kalan ve ihalesi onaylanan yatırımcı lehine Hazine taşınmazları üzerinde 

tesis yapılması amacıyla otuz yıla kadar irtifak hakkı ve/veya kullanma izni verilecektir. 

10-Yatırımcılar müracaatlarına aşağıdaki bilgi ve belgeleri ekleyecek, talep olunan bilgi 

ve belgelerin tamamını ibraz etmeyen yatırımcıların müracaatı dikkate alınmayacaktır. Tahsis 

işlemi gerçekleşse dahi, yanlış beyanda bulunduğu belirlenen yatırımcıların tahsisi İdare ve Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığı’nca alınacak müşterek kararla iptal edilecektir. 

11- Yapılacak tesisin özelliğine göre avan projede aşağıdaki bilgi ve belgeler yer alacak, 

bu bilgi ve belgeler İdarece yapılacak değerlendirmede esas alınacaktır. 

I- Yatırım ve Yatırımcıya ait bilgiler 

a) Adı, soyadı veya unvanı ve faaliyet konusu, 

b) Varsa tekne imal yatırımlarına ilişkin deneyimi, 

c) Varsa, son yıla ait onaylı bilanço ve kar zarar cetveli, 

d) Tüzel kişilerde ana sözleşme ve değişikliklerin yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin 

aslı veya noter tasdikli örneği, 

e) Vergi kimlik numarası, kayıtlı bulunulan meslek odasının adı ve sicil belgesi, 

f) Yatırımcının imza beyanı, yatırımcı tüzel kişi ise imza sirküleri ve yetkili temsilcinin/ 

temsilcilerin yetki belgesi, 
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g) Yapılacak yatırımın maliyet hesabı ile bu yatırım için planlanan finansman kaynağı, 

h) Kapalı ve açık alanların toplam yüzölçümü, 

i) İstihdam durumunu gösterir detaylı liste, 

j) Varsa kızakların türleri ve ebatları, 

k) Yapılması öngörülen kapalı atölyelerin boyutları ve işlevleri, 

l) Yıllık yapacağı tekne adeti ve üretilecek en büyük tekne boyu (metre olarak) 

m) Tesis Organizasyonu ve Yerleşim Planı taslağı, 

n) Termin planı, 

o) Tesiste kullanılacak ana ekipmanlar, kreynlerin türleri ve kaldırma kapasiteleri, 

p) Atıkların nasıl bertaraf edileceği, 

q) Tesis ile deniz arası ulaşımın nasıl sağlanacağına ilişkin açıklayıcı bilgi. 

12-İş bu duyurunun yayımından önce, duyuru kapsamına giren ve benzeri konularla ilgili 

olarak yapılan müracaatlar geçersizdir. 

13-Tekne imal yerine yönelik yatırım yapmak isteyen gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri, 

iş bu duyuruda belirtilen bilgi ve belgeleri ihtiva eden 2 takım halinde dosyalarını, iş bu 

duyurunun Resmî Gazete’deki son ilan tarihinden itibaren 30 takvim günü içerisinde, kapalı zarf 

usulü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü Hakkı 

Turayliç Cad., No: 5, C Blok Kat: 6   06338, Emek/ANKARA adresine son gün mesai saati 

bitimine kadar teslim edeceklerdir. Kapalı zarf usulüne göre müracaat etmeyenlerin müracaatları 

ile posta ile yapılan müracaatlar ayrıca müracaat süresi bitiminden sonra yapılacak müracaatlar ve 

istenilen bilgi ve belgeleri eksik olan yatırımcıların müracaatları dikkate alınmayacaktır. 

Başvurular, müracaat süresi bitiminden sonra İdarece bu konuda oluşturulan bir komisyon 

tarafından değerlendirilecek olup, uygun görülen yatırımcının tahsis işlemleri ilgili mevzuat 

çerçevesinde sonuçlandırılarak ilgilisine bildirilecektir. 

EK: Tahsisi Yapılacak Tekne İmal Yerine Ait Kroki 

 
 4814/2-2 
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TAŞIT MÜBADELE İLANI 
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığından: 
4645 sayılı Kanun ve bu kanuna istinaden yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait 

Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, Hek İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair 
Yönetmeliğin 38’inci maddesi uyarınca muhtelif marka ve model HEK taşıtların mübadelesi 
yapılacaktır. 

1-İdarenin; 
a) Adı : Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı 
b) Adresi : Sırrın Mahallesi Mardin Yolu Üzeri 3. Km.Haliliye / ŞANLIURFA 
c) Telefon ve faks numarası : Tel:0 414 313 15 36 – Fax: 0 414 313 00 70  
ç) Elektronik posta adresi : ihlkom63@jandarma.gov.tr 
2-Mübadele Konusu İdare Tarafından Verilecek Malın Adı, niteliği, türü ve miktarı: 
Ekonomik ömrünü doldurmuş; Toplam (32) adet muhtelif marka ve modelde HEK 

taşıtlar. (Mübadelede verilecek (32) taşıttan; (6)’sı Otomobil, (4)’ü Kamyonet, (22)’si 
Minibüsdür. Marka olarak; (4) adet Fiat, (25) adet Ford, (3)’ü Renault, markadır. Bu taşıtların 
(32)’si de HEK durumunda olup, bakımı yapıldığında trafiğe çıkabilecek durumdaki taşıtlardır. 

3- Mübadele Konusu İdare Tarafından Alınacak Mal/Malzeme ve Taşıtların Durumu ve 
özellikleri: 

(1) adet Toyota Corolla 1.6 Dream MDS (Otomatik) marka taşıt,(2) adet Ford Tourneo 
Courier Deluxe Kısa 1.5L TDCİ 100 PS 6 İleri Manuel marka taşıt,  (50) adet üretim tarihi altı (6) 
ayı geçmeyen Lassa marka Dış Lastik 215/65R16 Ford Custom Yol Tipi (Yazlık) 

Taşıtlar 2020 model ve kullanılmamış olacaktır. 
4- İdare Tarafından Alınacak Malın/Malların Teslim Etme yeri: 
Mübadelede teklif edilen araçlar Sırrın Mahallesi Mardin Yolu Üzeri 3. Km.Haliliye / 

ŞANLIURFA adresinde bulunan İl Jandarma Komutanlığına teslim edilecektir. 
5- İdare Tarafından Verilecek Malın/Malların Teslim Alma yeri: 
Mübadele karşılığı verilecek  32 adet Taşıttan  26 adedi  Şanlıurfa İl J.K.lığı  

yerleşkesinden, 4  adedi Adıyaman İl  J.K.lığı yerleşkesinden teslim alınacaktır. 
6- Mübadelenin; 
a) Yapılacağı yer: Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Rütbeli Yemekhanesi Sırrın 

Mahallesi Mardin Yolu Üzeri 3. Km.Haliliye / ŞANLIURFA 
b) Tarihi ve saati: 23.07.2020 günü saat: 13:30 
7- Değer Tespit Komisyonu Tarafından Belirlenen Tahmini Bedel; 486.886,00 TL 

(Dörtyüzseksenaltıbinsekizyüzseksenaltı)  
8- İdare Tarafından Alınacak Malın/Malların Tahmini Bedeli: 487.350,00 TL 

(Dörtyüzseksenyedibinüçyüzelli) 
9- Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler: 

Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin; 
a) Mübadele Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
b) Mübadele Şartnamesinde belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun idare 

tarafından alınacak mala ait tahmini bedelin %3 ünden (en az 15.000,00-TL) az olmamak üzere 
kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki 
teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

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

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,  

ç) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) 3713 sayılı Terörle Müc. Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı 
hükümlü bulunmadığına dair; 

1) Gerçek kişi olması halinde; kendisinin, 
2) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise 

yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün,  yoksa  ortaklarının tamamının,  
Kollektif Şirket ise  ortakların tamamının,  Komandit Şirkette  Komandite ortakların hepsinin, 
Komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, Kooperatiflerde 
yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı 
birimlerden ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış adli sicil belgesi istenir. 

10- Mübadele, şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 
11- Mübadele şartnamesi hazırlanmış olup, mübadele dokümanı Şanlıurfa İl Jandarma 

Komutanlığı Sırrın Mahallesi Mardin Yolu Üzeri 3. Km.Haliliye / ŞANLIURFA adresinde 
görülebilir ve ŞANLIURFA İl Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü adresine ödenecek 100,00-TL 
(Yüz Türk Lirası) karşılığı yukarıdaki idarenin adresinden temin edilebilir. Mübadeleye teklif 
verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur. 

12- Teklifler, 23.07.2020 günü saat: 13.30’a kadar Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı 
Sırrın Mahallesi Mardin Yolu Üzeri 3. Km.Haliliye / ŞANLIURFA adresine verilecektir. 

13- Mübadele işlemi; yazılı tekliflerin alınmasının ardından, isteklilerin pey tekliflerini 
açık artırma usulü ile mübadele komisyonu önünde sözlü olarak belirtmeleri suretiyle 
gerçekleştirilir. 

14- Taraflarca imzalanarak sözleşme yapılacaktır. Ancak, sözleşme yapma süresi içinde 
şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme 
yapılması ve kesin teminat yatırılması zorunlu değildir. 

15- Bu mübadelede kısmi teklif verilemez. 
16- İlan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09:00 ile 

16:00 saatleri arasında; mübadelesi yapılacak olan taşıtlar; Şanlıurfa İl J.K.lığı ve Adıyaman İl 
J.K.lığı yerleşkesinde adresinde görülebilir. 

17- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim 
günüdür.  

18- İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
 5088/1-1 
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ALT YAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Yozgat Bozok Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan, Yozgat Bozok Organize Sanayi Bölgesi 123 hektarlık alanına 
ait altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin 
tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1- İdarenin Adresi  : Aşağı Nohutlu Mah. Sakarya Cad. İl Özel İdaresi 12/1 
Merkez /YOZGAT  

2- İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Organize Sanayi Bölgesi 123 hektarlık alanına ait yol, 

içmesuyu, atıksu, yağmursuyu ve telekom inşaatlarından 
müteşekkil altyapı yapım işi 

b) Yapılacağı yer : YOZGAT 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 
başlanacaktır.  

d) İşin süresi : 30/11/2022 tarihine kadar tamamlanacaktır. 
e) Keşif Bedeli (2020 B.F. ile)  : 35.220.000 TL 
f) Geçici Teminatı : 1.056.600 TL 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer  : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası 

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 
2151. Cad. No: 154 1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu 
Çankaya-ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 23/07/2020 - Saat 10.00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

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

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
4) İş Deneyim Belgesi. 
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İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 
olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 
gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 
edilen bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim 
Belgesinin ve bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa 
ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 
drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 
ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 
değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk 
sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde 
belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.  
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Keşif bedelinin en az % 20 ‘si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 
bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 
Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

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

D)Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin 
yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve 
sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali 
müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu 
gösteren, standart forma uygun belge, 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya 
daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 
durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden 
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 
korunduğunu gösteren belge. 

F) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen 
işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 
şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 
tevsik eden belge. 
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G) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

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

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

I) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.  

J) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

K) İç Zarf. 

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

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

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

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

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

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

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

edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

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

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

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

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

Yozgat Bozok Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Aşağı Nohutlu Mah. 

Sakarya Cad. İl Özel İdaresi 12/1 Merkez /YOZGAT adreslerinde görülebilir veya 700 TL 

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

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

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

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

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

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

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

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

günü olmalıdır.  

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

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

Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11- Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

 5054/2-2 
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ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
Proje Organizasyon İnşaat Doğalgaz İç ve Dış Tic. San. A.Ş. (PORTAŞ) 
İHALE ADI: “Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Ergazi Mahallesi 10.330,50 m2 

büyüklüğündeki 14943 Ada 5 No’lu Parsel karşılığında, Ankara İli, Çankaya İlçesi, Çayyolu-1 
Mahallesi 5.606,00 m2 büyüklüğündeki 18047 Ada 1 No’lu Parsel’de Çayyolu Engelsiz Kreş 
İnşaatı Yapımı İşi”. 

İŞVEREN ADI: “T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ - Proje Organizasyon 
İnşaat Doğalgaz İç ve Dış Tic. San. A.Ş.” dir. 

İHALENİN KISA ÖZETİ: “T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ - Proje 
Organizasyon İnşaat Doğalgaz İç ve Dış Tic. San. A.Ş.” nin “Satış, Kiraya Verme, Kat Karşılığı 
ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliği” nin 37.Maddesi uyarınca, “Açık İlan 
ve Duyuru” yolu ve “Açık İhale ile Kapalı Teklif Usulü” ile, “Düzenleme Şeklinde Arsa Payı 
Karşılığı Bina Yapım ve Satış Vaadi Sözleşmesi” esasına göre, “Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, 
Ergazi Mahallesi 10.330,50 m2 büyüklüğündeki 14943 Ada 5 No’lu Parsel (Tablo-2) karşılığında, 
Ankara İli, Çankaya İlçesi, Çayyolu-1 Mahallesi 5.606,00 m2 büyüklüğündeki 18047 Ada 1 No’lu 
Parsel’de (Tablo 1) Çayyolu Engelsiz Kreş İnşaatı Yapımı İşi” yaptırılacaktır. 

İŞVERENİN ADRESİ: Dikmen Caddesi, Yeşilvadi Sokak No:8/C, Dikmen-
Çankaya/ANKARA. 

İHALENİN YAPILACAĞI ADRES: “Dikmen Caddesi, Yeşilvadi Sokak No:8/C, 
Dikmen-Çankaya/ANKARA.” adresinde Kat:1 No:2’de yer alan “Toplantı Salonu” nda 
yapılacaktır. İHALENİN YAPILACAĞI TARİH/SAAT:  27/07/2020; Saat:14:00. 

İşveren tarafından; “T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ - Proje Organizasyon 
İnşaat Doğalgaz İç ve Dış Tic. San. A.Ş.” nin “Satış, Kiraya Verme, Kat Karşılığı ve Arsa Satışı 
Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliği”nin 37.Maddesi uyarınca, “Açık İlan ve Duyuru” 
yolu ve “Açık İhale ile Kapalı Teklif Usulü” ile, “Düzenleme Şeklinde Arsa Payı Karşılığı Bina 
Yapım ve Satış Vaadi Sözleşmesi” esasına göre, “Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Ergazi 
Mahallesi 10.330,50 m2 büyüklüğündeki 14943 Ada 5 No’lu Parsel (Tablo-2)  karşılığında, 
Ankara İli, Çankaya İlçesi, Çayyolu-1 Mahallesi 5.606,00 m2 büyüklüğündeki 18047 Ada 1 No’lu 
Parsel’de (Tablo-1)  Çayyolu Engelsiz Kreş İnşaatı Yapımı İşi” yapılacak olup, aşağıda belirtilen 
hususlar ihale şartları olarak aranmaktadır. 

 
 

 
 
1-) İşin Tahmini Keşif Bedeli; T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “2020 Yılı Yapı 

Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkındaki Tebliği” ne göre; “Katma Değer Vergisi Dahil” 
15.137.827,95.-TL (Onbeşmilyonyüzotuzyedibinsekizyüzyirmiyedi - Türklirası ve Doksanbeş-
Kuruş)’dir. 
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2-) İhale; 27/07/2020 tarihinde, saat 14:00’da, “T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ Proje Organizasyon İnşaat Doğalgaz İç ve Dış Tic. San. A.Ş.”, Kat:1 No:2’de yer 
alan “Toplantı Salonu” nda yapılacaktır. 

3-) İhaleye ilişkin geçici teminat bedeli 500.000,00.-TL (Beşyüzbin-Türk Lirası)’dir. 
4-) İhale Dosyası’na ait şartname ve ekleri; “T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR 

BELEDİYESİ - Proje Organizasyon İnşaat Doğalgaz İç ve Dış Tic. San. A.Ş.”den 2.000,00.-TL 
(İkibin-Türk Lirası) bedel karşılığında ihale tarihinden en geç 1(bir) gün önce mesai saati bitimine 
kadar satın alınabilir. İhale ile ilgili bilgi ve belgeler “Dikmen Caddesi Yeşilvadi Sokak No:8/C, 
Dikmen-Çankaya/ANKARA” adresinde bulunan “T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
- Proje Organizasyon İnşaat Doğalgaz İç ve Dış Tic. San. A.Ş.”  Kat:1 No:2’de görülebilir. 

5-) İhaleye katılmak için istenilen suret belgeler, noter tasdikli olacak ve bu suretlere ayrı 
ayrı yevmiye numarası alınacaktır. 

6-) İstekliler, İhaleye katılmak için örneğine uygun teklif mektubu ile birlikte; 
a) Kanuni ikametgâhı olması (tebligat için adres göstermesi), 
b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi (2020 yılı onaylı) 
c) Noter tasdikli imza sirküleri, 
d) Noter tasdikli vekâletname (gerekiyorsa), 
e) İsteklilerden, bu ihalede; son on beş yıl içinde sözleşme kapsamında tek seferde 

toplam inşaat alanının %100 (yüzdeyüz)’ünden az olmamak üzere ihale konusu veya özel işler ile 
benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler istenecektir. Benzer iş olarak kabul edilecek 
işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri olarak belirlenecektir. Bu 
kapsamda; 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan "Yapım İşlerinde 
Benzer İş Grupları Tebliği"nde yer alan B/II ve/veya B/III grubu işler benzer iş olarak kabul 
edilecektir. 

f) Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin olarak; isteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki 
yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri teklif dosyasında sunulacaktır. İş hacmini 
gösteren belgeler olarak; toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, taahhüt altında devam eden 
yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren 
faturalar, İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin %100 (yüzdeyüz)’ünden, taahhüt altında devam 
eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise 
teklif edilen bedelin %75 (yüzdeyetmişbeş)’inden az olmaması gerekir. Ayrıca bu kriterlerin 
tamamı birlikte aranır ve bu belirtilen kriterlerin tamamı bir önceki yılda sağlanmalıdır. 

g) İsteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdini, gayrinakdi kredisini ve 
üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren teklif edilen bedelin %100’ü kadar Banka 
Referans Mektubu ve teyit belgesi, 

h) Yeni tarihli Gelir ve Kurumlar Vergisi ve SGK borcu bulunmadığına dair belge, 
i) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre, yasaklı 

olmadığına dair belge, 
j) “T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ - Proje Organizasyon İnşaat 

Doğalgaz İç ve Dış Tic. San. A.Ş.” adına alınmış 500.000,00.-TL (Beşyüzbin-Türk Lirası) 
tutarında süresiz Geçici Teminat Mektubu verilecektir. Geçici teminat nakit para ise; bunları 
doğrudan doğruya İşveren tarafından belirtilecek hesaba yatırılarak dekontunu ihale komisyonuna 
ibraz etmeleri zorunludur. Banka teminat mektupları ve nakit para yatırıldığına ait dekontlar teklif 
mektubu içerisinde ihale komisyonuna verilecektir. 

k) İstekli şirket ise, onaylı şirket tüzüğü, 
l) Yer görme belgesi, 
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m) İstekliler istenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarını en geç ihale gününden 1 (bir) 
gün önce mesai bitimine kadar “Dikmen Caddesi Yeşilvadi Sokak No:8/C, Dikmen-
Çankaya/ANKARA” adresindeki ihalenin yapılacağı T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ - Proje Organizasyon İnşaat Doğalgaz İç ve Dış Tic. San. A.Ş.’ye makbuz 
karşılığında vermesi şarttır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış 
zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı, soyadı veya 
ticari unvanı ile açık adresi yazılacaktır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate 
kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

n) Bu işin ihale şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair, alındı makbuzu. 
7-) İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek tutar, rakam ve yazıyla okunaklı bir 

şekilde (silinti, kazıntı olmayacak), yazılacaktır. 
8-) Tablo-1’de sunulan “Engelsiz Kreş” alanına bağlı inşaat alanlarının, Tablo-2’de 

belirtilen taşınmazların arsa payı devri yapılarak, kat karşılığı inşaat esasına göre ve ekli mahal 
listesine uygun olarak, asgari toplam 5.266,64 m² yapı inşaat alanlı “Engelsiz Kreş” 
yaptırılacaktır. Ayrıca anahtar teslimi şeklinde, iskan ruhsatı alınmış, kat mülkiyetine geçilmiş, 
tüm ada içi alt ve üst yapı bağlantıları yapılmış (ferdi abonelikler hariç), ada içi peyzaj ve çevre 
düzenlemesi bitirilmiş olarak İşveren’e teslim edilmesi işi olup, uygun bedelin belirlenmesinde; 
Tablo-1’de belirtilen taşınmaz üzerine; “Engelsiz Kreş” dahil olmak üzere toplam 5.266,64 m² 
yapı inşaat alanını İşveren adına yapmayı taahhüt etmiş ve ilave olarak İşveren’e, sözleşme 
aşamasında ………………………..-TL.(……………………………-Türk Lirası) ödemeyi teklif 
eden ihale şartnamesinde belirtilen niteliklere haiz yüklenici tercih edilecektir. 

9-) İşbu ihale ilanı, genel bilgi niteliğinde olup, arsa payı devri karşılığı inşaat yaptırılması 
işinde, ihale şartnamesi ve eklerinde bulunan hükümler uygulanacaktır. 

İlan olunur. 5145/1-1 
—— • —— 

ÖN YETERLİK İLANI 
Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden: 
1 Adet Proton Hızlandırma ve Radyofarmasötik Üretim Tesisi Kurulumu işi 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununun 3. Maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak 
hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 19. Maddesi Belli 
İstekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği 
tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale kayıt numarası : 2020/347862 
1-İdarenin 
a) Adresi : Gaziantep Üniversitesi Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil 

/Gaziantep  
b) Telefon ve faks numarası : (342) 360 12 00-(342)360 17 01 
c) Elektronik posta adresi : arsfon@gantep.edu.tr 
ç) Ön yeterlik ve ihale dokümanının 
    görülebileceği internet adresi (varsa): http://bap.gantep.edu.tr 
2-Ön yeterlik konusu malın 
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a)Niteliği Türü ve Miktarı : Proton Hızlandırma ve Radyofarmasötik Üretim Tesisi 
Kurulumu  

  1 Adet 
b) Teslim yeri : Gaziantep Üniversitesi Proje Yürütücüsünün göstereceği 

yere 
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 18 aydır. 
3-Ön yeterlik değerlendirmesinin 
a) Yapılacağı yer : Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırıma Projeleri 

Yönetim Birimi Toplantı Salonu Şehitkamil/Gaziantep 
b) Tarihi ve saati : 27/07/2020 Pazartesi Saat:10:00 
4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik 

değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1 Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan ön yeterlik şartnamesi Madde 7.1 

‘den görülebilir. 
4.2- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.2.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan ön yeterlik şartnamesi Madde 7.4 

‘den görülebilir. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.3.1 Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan ön yeterlik şartnamesi Madde 7.5 

‘den görülebilir. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.4.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan ön yeterlik şartnamesi Madde 7.6 

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

Ön yeterlik dokümanı 200,00 Türk Lirası ve ihale dokümanı 200,00 Türk Lirası karşılığı satın 
alınabilir. İhale doküman bedeli Üniversitemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Halk 
Bankası Gaziantep Üniversite şubesi nezdindeki TR85 0001 2001 3380 0080 0000 01 nolu hesaba 
yatırabilirler. 

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur. 
7-Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi 27/07/2020 Pazartesi günü saat 

10:00’ a kadar Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Üniversite 
Bulvarı 27310 Şehitkamil/Gaziantep adresine iadeli taahhütlü postayla ya da elden teslim 
edilecektir. 

8- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
9-Söz Konusu İhale KİK hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı 

kararname eki hükümlerine göre yapılacaktır. 
 5218/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5226/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ 

KALDIRILMASINA İLİŞKİN DÜZELTME İLANI 

 
 5217/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5216/1/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5216/2/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5216/3/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5216/4/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5227/1-1 
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Adalet Bakanlığı Söke Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden: 
5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 191/2 maddesi gereğince tedavi ve denetimli serbestlik 

yükümlülüğünün yerine getirilmesi için 10 gün içerisinde aşağıda adresi bildirilen 
müdürlüğümüze müracaat etmeniz gerekmektedir. 

Haklı, geçerli ve gerektiğinde belgelendirilebilen bir mazeretiniz olmaksızın belirtilen 
süre içerisinde müracaat etmemeniz halinde tekrar bir uyarı yapılmadan, hakkınızda verilen 
kararın hapis cezasına çevrilmesi mahkemeden talep edilecektir, ilanen tebliğ olunur. 

 
S. No Dosya No Savcılık No Adı Soyadı Cezası 

1 2018/749 DS 2018/4040 (97) 
Hikmet 
NADAS 

Tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri 

 
Müracaat Edilmesi Gereken Adres: Söke Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Kemalpaşa 

Mah. Futbol Sokak No: 46 Müstakil Bina Söke Aydın Telefon: 0 (256) 518 79 78 
 5068/1-1 

—— • —— 
Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 
08.07.2020 tarih ve 31179 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

Öğretim Üyesi kadrolarına ait ilanımızda yer alan; 2020 / 07 -23 sıra numaralı Teknoloji Fakültesi 
Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Anabilim Dalı Doçent kadrosu ilanımız aşağıdaki şekilde 
düzeltilmiştir. 

İlan olunur. 
 

SIRA 
NO 

İLAN 
NUMARASI BİRİMİ BÖLÜMÜ 

ANABİLİM DALI/ 
PROGRAM UNVANI DERECE ADET AÇIKLAMALAR 

6 2020 / 07-23 
Teknoloji 
Fakültesi 

Makine 
Mühendisliği 

Enerji Doçent 1 1 

Doçentliğini Enerji Anabilim 
Dalından almış olup, ısıl 
katmanlaşma ve parabolik 
oluklu güneş kollektörleri 
üzerine çalışmalar yapmış 
olmak. 

 
 5199/1-1 

—— • —— 
Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İPTAL İLANI 
07.07.2020 tarih ve 31178 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan aşağıda belirtilen kadro 

ilanımız iptal edilmiştir.  
İlgililere duyurulur. 

 
PROFESÖR 

Birim Bölüm Anabilim Dalı Ad. Der. İlan Şartı 
Fen Edebiyat 
Fakültesi 

Türk Dili ve 
Edebiyatı 

Yeni Türk Dili 1 1 Dilbilim ve anlambilim 
konularında, Yurtdışı Türk 
Topluluklarının Dili, 
Tehlikedeki Türk Dilleri 
üzerine çalışmaları olmak 

 5219/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Bahadın Yaşlanma Vakfı 
VAKFEDENLER: Remzi Kaplan, Muhsin Aktürk, İbrahim Yerden, Türkan Akpınar, 

Hamza Demirel, Ersan Barış Çetiner 
VAKFIN İKAMETGAHI: Yozgat 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Sorgun 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 04.03.2020 tarihli ve E:2019/336, K:2020/72 
sayılı kararı 

VAKFIN AMACI: Sorgun ilçesi Bahadın kasabasında yaşayan yardıma muhtaç yaşlı, 
düşkün kendine yetebilen, kendini idare edebilen yaşlılar için yaşlı bakım merkezi binası yapmak, 
yaşamlarını huzur içinde geçirmelerini sağlamak için yaşlı bakım merkezinde tüm 
gereksinimlerini karşılamak ve senette yazılı diğer amaçları gerçekleştirmektir 

VAKFIN MAL VARLIĞI : 90.000,00 TL (Doksan Bin Türk Lirası) 
YÖNETİM KURULU :  
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:  
Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve 

hakları, Kurucular Kurulu kararıyla Yozgat ili Sorgun ilçesi Bahadın kasabasında yaşlılar ile ilgili 
hizmet veren kuruluşa veya sivil toplum kuruluşuna devredilir.  

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 5023/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Akın Global Eğitim ve Yardım Vakfı 
VAKFEDENLER: Mustafa Kemal Akın 
VAKFIN İKAMETGAHI: Ankara 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU Ankara 22. Asliye Hukuk Mahkemesinin 19.06.2020 tarihinde kesinleşen, 16.03.2020 
tarihli ve E:2020/33, K:2020/82 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Yardıma muhtaç kimselere maddi, manevi her türlü yardımda 
bulunmak; ülkede eğitim, bilim, ilim, teknoloji, sanat, sağlık, kültür, spor gibi konuların 
gelişmesine katkıda bulunmak; birlik, beraberlik ve dayanışmayı sağlamak; gelişmeye, sorunların 
tespitine ve çözümüne katkı sağlamaktır 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 300.000-TL (Üçyüzbin Türk Lirası)  
YÖNETİM KURULU: Mustafa Kemal Akın 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:  
Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Türk Tarih Kurumuna devredilir.  
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.  
 5024/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
Antalya Eğitim Vakfı, Antalya 12.Asliye Hukuk Mahkemesinin 01.07.2020 tarihinde 

kesinleşen, 11.03.2020 tarih ve E:2019/352, K:2020/60 sayılı kararına istinaden dağılmıştır. 
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 5026/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Konya Mümtaz Koru ve Güzide Koru Sağlık Vakfı.  
VAKFEDENLER: Konya Veremle Savaş Derneği. 
VAKFIN İKAMETGÂHI: Konya. 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Konya 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 12.02.2020 tarihli ve E:2019/256, K:2020/89 
sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Türkiye’de ve dünyada verem hastalığı ve onunla birlikte 
görülebilecek HIV/AIDS ve benzer hastalıklar ile mücadelenin etkili ve başarılı olabilmesi için 
her türlü çalışmayı yapmak,… ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 1.500.000,00TL(BirmilyonBeşyüzbinTürkLirası) nakit. 
YÖNETİM KURULU: Mümtaz Koru, Ali Sabri Pişkin, Zafer Küçükkoner, Ali Aysu, 

Ahmet Çini. 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Konya Veremle Savaş Derneği’ne devredilir. Konya 
Veremle Savaş Derneği’nin daha önce sona ermesi halinde ise vakfın mal varlığı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Mehmetçik Vakfına intikal eder. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 5025/1-1 

—— • —— 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma 

Kurulundan:  
DÜZELTME İLANI 

06.07.2020 tarihli ve 31177 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 
ilanımız aşağıdaki belirtildiği şekilde düzeltilmiştir. 

Beykoz 2.Asliye Ceza Mahkemesi 10.04.2020 tarihli ve 2019/169 Esas sayılı yazısı 
ekinde yer alan ve Doris RÜBEL tarafından yazılan ve Alman Ravenburg firması tarafından 
Mikado Yayınları Ltd. Şti. adına 2016 yılında üretilen "NEDEN, NİÇİN, NASIL? BEBEKLER 
NEREDEN GELİR?" isimli kitabın incelenmesi neticesinde 18 yaşından küçüklerin maneviyatı 
üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğuna; bu sebeple söz konusu kitabın 1117 sayılı 
Kanunun 3266 sayılı Kanunla değişik 4 üncü maddesindeki sınırlamalara tâbi olmasına oy birliği 
ile karar verilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 5157/1-1 
—— • —— 

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İPTAL İLANI 

27.06.2020 tarihli ve 31168 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 
öğretim üyesi ilanımızdan aşağıdaki tabloda belirtilen ilanlar iptal edilmiştir. 
 
SIRA UNVAN DERECE ADET BİRİM AÇIKLAMA 

1 Doçent 3 1 

Tıp Fakültesi Dahili 
Tıp Bilimleri Bölümü 
Kardiyoloji Anabilim 
Dalı 

Transkatater aortik kapak implantasyonu sonrası akut 
böbrek yetmezliği ve semptomatik kalp yetersizliğinde 
GRACE risk skoru üzerine çalışma yapmış olmak. 

2 Dr. Öğr. 
Üyesi 4 1 

Tıp Fakültesi Dahili 
Tıp Bilimleri Bölümü 
Kardiyoloji Anabilim 
Dalı 

Adjuvan trastuzumab tedavisinin akut kardiyotoksik etkileri 
ve yaşlıların yeni oral antikoagulan tedaviye uyumu 
üzerine çalışmalar yapmış olmak. 

3 Dr. Öğr. 
Üyesi 5 1 

Fen-Edebiyat 
Fakültesi Tarih 
Bölümü Türkiye 
Cumhuriyeti Tarihi 
Anabilim Dalı 

Cumhuriyet tarihi anabilim dalında doktora yapmış olmak. 
Anma törenleri, Türk otomobil tarihi, Türkiye’deki siyasi 
partiler ve liderleri ile basında darbeler konularında 
çalışmalar yapmış olmak. 

 5204/1-1 
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Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI 

Üniversitemize; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar, 10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 
09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim 
Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin 
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca “Öğretim Görevlisi” alınacaktır. 

SINAV TAKVİMİ 
Duyuru Başlama Tarihi : 10.07.2020 
Son Başvuru Tarihi : 24.07.2020 
Ön Değerlendirme Tarihi : 27.07.2020 
Sözlü Sınav Giriş Tarihi : 28.07.2020 
Yazılı Sınav Giriş Tarihi : 29.07.2020 (28.07.2020 tarihinde yapılacak 

sözlü sınavdan 60 ve üzeri puan alan adaylar 
katılabilecektir.) 

Sonuç Duyuru Tarihi : 04.08.2020 
Başvuru Tipi : Şahsen / Posta 
Sonuçların Açıklanacağı Web Adresi : www.boun.edu.tr 
BAŞVURULAR; 
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü’ne yapılacaktır. 
Başvuru için Gerekli Belgeler: 
1. Eksiksiz doldurulmuş fotoğraflı ''Akademik Görev için Müracaat Formu'' (Başvuru 

biriminden alınabilir.), 
2. Lisans ve Lisansüstü diploma fotokopileri, 
3. Resmi transkript (Lisans), 
4. ALES sonuç belgesi fotokopisi (Sonuçların açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir.), 
5. Yabancı dil sınavı sonuç belgesi fotokopisi (YDS veya eşdeğerliliği kabul edilen bir 

sınavdan alınan muadili puanı gösteren belge), 
6. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge, 
7. İş tecrübesi belgesi. 
Başvuru için ''Akademik Görev için Müracaat Formu'' http://www.boun.edu.tr/Assets/ 

Documents/Content/Public/calisanlar_formlar/akademik_gorev_basvuru_formu.doc adresinden 
indirilip eksiksiz olarak doldurularak ilgili birimlere şahsen veya posta ile yapılmalıdır. Süresi 
içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan 
başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere ulaşmış olması gerekmektedir. 
Postalardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

BİRİM KADRO 
UNVANI 

KADRO 
SAYISI 

KADRO 
DERECESİ ALES YDS / 

EŞDEĞERİ ÖZEL ŞARTLAR 

Yabancı 
Diller 

Yüksekokulu 

Öğretim 
Görevlisi 

(Ders 
Verecek) 

1 3 70 90 

İngiliz Dili ve Edebiyatı 
Bölümü lisans mezunu 
olmak ile İngiliz Dili ve 
Edebiyatı alanında doktora 
mezunu olmak; 
belgelendirmek kaydıyla, 
lisans eğitimi sonrası 
alanında en az sekiz yıl 
tecrübe sahibi olmak. 

Yabancı 
Diller 

Yüksekokulu 

Öğretim 
Görevlisi 

(Ders 
Verecek) 

1 4 70 90 

İngiliz Dili ve Edebiyatı 
alanında en az tezli yüksek 
lisans mezunu olmak; 
belgelendirmek kaydıyla, 
tezli yüksek lisans eğitimi 
sonrası alanında en az iki yıl 
tecrübe sahibi olmak. 

 5114/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, 34 pafta, 201 ada, 21 parsel üzerindeki 1426317 YİBF inşaatı 

denetimini üstlenen CFA Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin sorumlu denetim elemanı Hatice Nihan 

ZAMAN (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 43110) tarafından Bakanlığımız aleyhine 

açılan davada, Ankara 17. İdare Mahkemesinin 06.02.2020 tarihli ve E.2019/640-K.2020/210 

sayılı kararı ile "dava konusu işlemin iptaline " hükmedildiğinden, 18.12.2018 tarihli ve 30629 

sayılı Resmî Gazete ilanı ile Hatice Nihan ZAMAN hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin, 

sebebiyet kaydına ilişkin kısmı 22.06.2020 tarihli ve 118034 sayılı Makam Olur’u ile iptal 

edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 5075/1/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, 34 pafta, 201 ada, 21 parsel üzerindeki 1426317 YİBF inşaatı 

denetimini üstlenen CFA Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin sorumlu denetim elemanı Necati 

SAĞIROĞLU (Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar, Denetçi No: 25750, Oda Sicil No: 11880) 

tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 17. İdare Mahkemesinin 06.02.2020 

tarihli ve E.2019/639-K.2020/209 sayılı kararı ile "dava konusu işlemin iptaline " 

hükmedildiğinden, 18.12.2018 tarihli ve 30629 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Necati SAĞIROĞLU 

hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin, sebebiyet kaydına ilişkin kısmı 22.06.2020 tarihli ve 

118085 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur.  5075/2/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Konya İli, Ilgın İlçesi, 28.28.H pafta, 687 ada, 175 parsel üzerindeki 1116456 YİBF nolu 

inşaatı denetimini üstlenen 37576 Ticaret Sicil No ile Konya Ticaret Odasına kayıtlı 1639 nolu 

Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Konya Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız 

aleyhine açılan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 03.06.2020 tarihli ve E.2020/753 sayılı 

kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 25.01.2020 

tarihli ve 31019 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Konya Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş 

olan idarî işlemin yürütülmesi 22.06.2020 tarihli ve 119995 sayılı Makam Olur’u ile 

durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur.  5075/3/1-1 



Sayfa : 76 RESMÎ GAZETE 10 Temmuz 2020 – Sayı : 31181 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

26.09.2019 tarihli ve 225159 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile denetçi belgesi iptal 

edilen, Sarıtaş Antalya Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin sorumlu denetim elemanı Hamza ALTAY 

(Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar, Denetçi No: 16044, Oda Sicil No: 15008) tarafından 

Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 03.06.2020 tarihli ve 

E.2019/1948-K.2020/857 sayılı kararı ile "dava konusu işlemin iptaline" hükmedildiğinden, 

02.10.2019 tarihli ve 30906 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Hamza ALTAY hakkında tesis edilmiş 

olan idarî işlem 24.06.2020 tarihli ve 122291 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur.  5075/4/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, F22D25B2A pafta, 524 ada, 3 parsel üzerindeki 1208338 

YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 640217 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına 

kayıtlı 746 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Burç Yapı Denetim Ltd. Şti. ve kuruluş ortağı 

Nizamettin GÜLBAHÇE (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17340, Oda Sicil 

No: 35334) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 13. İdare Mahkemesinin 

10.06.2020 tarihli ve E.2019/2057-K.2020/1092 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” 

hükmedildiğinden, 08.10.2019 tarihli ve 30912 sayılı Resmî Gazete ilanı ile tesis edilmiş olan 

idarî işlemin, Burç Yapı Denetim Ltd. Şti. ile ilgili kısmı ve kuruluş ortağı olan Nizamettin 

GÜLBAHÇE hakkında kuruluş ortaklığı kaydına ilişkin kısmı 30.06.2020 tarihli ve 132425 sayılı 

Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur.  5075/5/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

İstanbul İli, Kartal İlçesi, 126 pafta, 2559 ada, 117 parsel üzerindeki 837899 YİBF nolu 

inşaatı denetimini üstlenen AÇK Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı olan Tolga HAMAT 

(İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:25443, Oda Sicil No: 73410) tarafından 

Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 7. İdare Mahkemesinin 12.05.2020 tarihli ve 

E.2019/2352-K.2020/781 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 

01.12.2019 tarihli ve 30965 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Tolga HAMAT hakkında tesis edilmiş 

olan idarî işlemin, kuruluş ortaklığına ilişkin kısmı 02.07.2020 tarihli ve 135996 sayılı Makam 

Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 5075/6/1-1 
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Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

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

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

https://erzurum.edu.tr/menu/formlar26 adresinden ulaşılabilecekleri başvuru formunu doldurarak 
dilekçelerine; özgeçmişlerini, doçentlik belgesinin onaylı örneğini, doçentlik yabancı dil belgesi, 
lisans, yüksek lisans, doktora ve uzmanlık belgeleri, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanının 
fotokopisini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini içeren dosyaya Öğretim 
Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterlerine göre hazırlanmış puan cetvelini ekleyip, elektronik 
başvuru dosyasını oluşturacaklardır. Bu dosyadan 1 (bir) adet basılı olarak, 3 (üç) adet elektronik 
ortamda (CD/Flash Bellek) hazırlayarak şahsen Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına 
başvurmaları gerekmektedir. 

• Son başvuru tarihi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) 
gündür. Başvurular şahsen yapılacaktır. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

Genel Açıklamalar: 
1) Adayların 657 saylı Devlet Memurları Kanunun 48’inci maddesindeki genel şartları ve 

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

sırasında ilgili birime vermeleri gerekmektedir. 
3) Bir aday birden fazla kadroya başvuramaz. Aksi takdirde tüm başvuruları geçersiz 

sayılır. 
4) Yabancı ülkelerde alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 

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

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

atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir. 
7) Müracaat eden adayların Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve 

Yükseltme Kriterlerinde (https://erzurum.edu.tr/birim/personel/ adresinden ulaşılabilir) belirtilen 
esaslara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak “Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu” 
tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen 
adayların müracaatları kabul edilecektir. 

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

İLAN EDİLEN KADROLARA AİT BİLGİLER 
FAKÜLTE 

ADI 
BÖLÜM 

ADI 
Anabilim 
Dalı Adı 

Kadro 
Adedi 

Kadro 
Derecesi 

Kadro 
Unvanı Başvuru Koşulu 

SPOR 
BİLİMLERİ 
FAKÜLTESİ 

Beden 
Eğitimi ve 

Spor 

Beden 
Eğitimi ve 

Spor 
1 1 Doçent 

Doçentlik unvanını Spor 
Bilimleri alanında almış 
olmak. Kuvvet egzersizleri 
ve bağışıklık sistemi ile 
ilgili çalışmalar yapmış 
olmak. 

Beden 
Eğitimi ve 

Spor 

Beden 
Eğitimi ve 

Spor 
1 1 Doçent 

Doçentlik unvanını Spor 
Bilimleri alanında almış 
olmak. Spor psikolojisi 
ve engellilerde spor 
alanlarında çalışmalar 
yapmış olmak. 

  5074/1-1 
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Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığından: 
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Fakülte Dekanlığına 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunun 48’inci Maddesindeki genel hükümler ve 30044 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğretim Elemanlarının Seçim, Atama, 
Yükseltme ve Görevlerine İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddeleri doğrultusunda, Ek çizelgede  
belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi ( Dr.Öğr.Üyesi), Öğretim Görevlisi ve Araştırma 
Görevlisi alınacaktır. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar, başvurdukları anabilim dalını 
belirten dilekçeleri ekinde özgeçmişini, nüfus cüzdan fotokopisini, askerlikle ilişkisi olmadığına 
dair belge, noter veya kurum onaylı lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık/sertifika 
belgeleri ile transkript belgeleri, YDS Sonuç Belgesi, adli sicil belgesi (www.türkiye.gov.tr. 
İnternet adresinden alınabilir.), 2 adet güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu, JSGA 
puanlama şablonunun doldurulmuş örneği (Bilimsel çalışma ve yayınlar CD’ne de konacaktır.),  2 
Adet fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olmalıdır), varsa kurum onaylı hizmet döküm 
belgesi (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), yayın listesi (ÜAK formatında), bilimsel çalışma ve 
yayınlarını (Bilimsel çalışma ve yayınlar CD ortamında da gönderilecek) kapsayan dört (4) nüsha 
dosya hazırlayarak, 

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuran adayların; başvurdukları 
anabilim dalını belirten dilekçe ile ekinde; özgeçmişi, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlikle ilişkisi 
olmadığına dair belge, Noter veya kurum onaylı lisans, yüksek lisans, doktora veya 
uzmanlık/sertifika belgeleri ile transkript belgeleri,  YDS Sonuç Belgesi ve  ALES Sonuç Belgesi, 
adli sicil belgesi (www.türkiye.gov.tr. İnternet adresinden alınabilir.), 2 adet güvenlik soruşturma 
ve arşiv araştırması formu,  2 Adet fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olmalıdır), varsa 
kurum onaylı hizmet döküm belgesi (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), bu ilanın yayımlandığı 
tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde JSGA Başkanlığı Akademik Gelişim ve Değerlendirme 
Şube Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.  

Başvurularda hazırlanacak formlar ve ayrıntılı bilgi JSGA Başkanlığı web sayfasında 
bulunmaktadır. (www.jsga.edu.tr) 

Her aday ancak bir kadroya müracaat edebilecektir. Postada meydana gelecek gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış olan lisans, 
lisansüstü, doktora diplomalarının veya öğrenim belgelerinin denkliğinin Üniversitelerarası 
Kurulca onaylanması şarttır. 

 
BAŞVURU ADRESİ : Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 
Akademik Gelişim ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü 
İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı 06805 Beytepe/Çankaya/Ankara 
 
İlan Başlangıç Tarihi : 10 Temmuz 2020 
Son Başvuru Tarihi : 10 Ağustos 2020 
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ÖĞRETİM ÜYESİ 

Sıra 
No: Birimi Unvanı Adet Bölüm/Ana Bilim 

Dalı Açıklamalar 

1 Fakülte 
Dekanlığı 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 
Güvenlik 

Bilimleri/ Kolluk 
Hizmetleri 

1.Lisans, yüksek lisans ve doktora 
eğitimini İstatistik alanında 
tamamlamış olmak. 
2.Güvenlik ve kolluk konularında 
çalışmaları bulunmak. 
3.Bir yükseköğretim kurumunda ders 
verme tecrübesine sahip olmak 

2 Fakülte 
Dekanlığı 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 

Sosyal Bilimler 
Bölüm 

Başkanlığı 
 

1.Yüksek lisans ve doktorasını 
Türkçe Eğitimi alanında tamamlamış 
olmak. 
2. Yabancı dil olarak Türkçe 
Öğretimi sertifikasına sahip olmak. 
3.Yabancılara Türkçe öğretimi ve 
Türkçe öğretim programı konularında 
akademik çalışmaları bulunmak. 

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 

Sıra 
No: Birimi Unvanı Adet Bölüm/Ana Bilim 

Dalı Açıklamalar 

1 Fakülte 
Dekanlığı 

Araştırma 
Görevlisi 1 

Sosyal Bilimler 
Bölüm Başkanlığı 

 

1.Tarih Bölümü mezunu olmak. 
2.Yüksek lisansını ortaçağ tarihi 
alanında yapıyor olmak. 
3.Ortaçağ Tarihi çalışma alanıyla 
ilgili dillerin birisinden eğitim 
aldığına dair belge ve sertifika 
sahibi olmak. 

 5028/1-1 

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 

Sıra 
No: Birimi Unvanı Adet Bölüm/Ana Bilim 

Dalı Açıklamalar 

1 Fakülte 
Dekanlığı 

Öğretim 
Görevlisi 2 

Yabancı Diller 
Bölüm 

Başkanlığı/Modern 
Diller Ana Bilim Dalı 

 

1.Aşağıdaki bölümlerin birinden 
lisans ve tezli yüksek lisans 
mezunu olmak, (İngilizce 
Öğretmenliği dışındaki 
programlardan mezun olanların 
‘Pedagojik Formasyon’ almış 
olması gerekmektedir.) 
a.İngilizce Öğretmenliği, 
b.İngilizce Mütercim Tercümanlık, 
c.İngiliz Dili ve Edebiyatı, 
d.Amerikan Kültür ve Edebiyatı, 
2.01 Temmuz 2020 tarihi itibariyle 
en az 5 (beş) akademik yıl 
yükseköğretim kurumlarında 
alanıyla ilgili ders verme tecrübesi 
olmak. 
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Osmangazi Belediye Başkanlığından: 
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI 
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Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz Hastanesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B 

fıkrası uyarınca sözleşmeli personel statüsünde çalıştırılmak üzere Sözleşmeli Personel 
Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre 2018 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak 
suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacak olup ücretleri özel bütçeden 
ödenecektir. 

 
POZİSYON 

KODU 
UNVANI ADEDİ BAŞVURU ŞARTLARI 

101 Hemşire 100 Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak. 

102 Hemşire 48 Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik alanından mezun olmak. 

103 Hemşire 15 

Hemşirelik bölümü lisans mezunu olup, Yoğun Bakım 

Hemşireliği Sertifikasına sahip olmak veya en az 1 yıl Yoğun 

Bakım alanında tecrübeli olmak. 

104 Hemşire 15 

Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik alanından mezun olup, 

Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasına sahip olmak veya en az 1 

yıl Yoğun Bakım alanında tecrübeli olmak. 

105 Hemşire 1 

Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik alanından mezun olup, 

terapötik aferez merkezinde lipit aferez ve plazmaferez 

işlemlerinde en az 1 yıl tecrübeli ve eğitim sertifikasına sahip 

olmak 

106 Hemşire 1 
Hemşirelik bölümü lisans mezunu olup, Organ nakli konusunda en 

az 1 yıl klinik deneyimi olmak. 

107 Ebe 5 Ebelik bölümü lisans mezunu olmak 

108 Eczacı 5 Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak. 

109 Fizyoterapist 5 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon veya Fizik Tedavi ve 

Rehabilitasyon Bölümü lisans mezunu olmak. 

110 Laborant 16 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Önlisans Mezunu olmak 

111 Laborant 1 
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Önlisans Mezunu olup en az 10 yıl 

alanında tecrübeli olmak 

112 Laborant 4 

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Önlisans Mezunu olup 2 yıl 

transfüzyon merkezinde kan gruplama ve transfüzyon öncesi 

uygunluk testleri alanında çalışmış olmak, 

113 
Sağlık 

Teknikeri 
1 

Radyoterapi Programı Önlisans Mezunu olup Stereotaktik 

radyocerrahi tedavisi planlama sertifikasına ve en az 1 yıl 

3.basamak hastanede çalışma tecrübesine sahip olmak 

114 
Sağlık 

Teknikeri 
1 

Radyoterapi Programı Önlisans Mezunu olup en az 1 yıl alanında 

tecrübeli olmak 

115 
Sağlık 

Teknikeri 
1 

Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı Önlisans Mezunu olup 

patoloji laboratuvarında sitoloji alanında tecrübeli ve rutin patoloji 

alanında en az 2 yıl çalışmış olmak. 
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116 
Sağlık 

Teknikeri 
1 

Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı Önlisans Mezunu olup, 

patoloji laboratuvarında kullanılan imminohisto kimyasal boyama 

yöntemlerinde en az 2 yıl tecrübeli olmak. 

117 
Sağlık 

Teknikeri 
1 

Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı Önlisans Mezunu olup, 

patolojide yeni nesil dizileme ve diğer moleküler patoloji 

yöntemlerinde en az 2 yıl tecrübeli olmak. 

118 
Sağlık 

Teknikeri 
2 Diyaliz Bölümü Önlisans Mezunu olmak 

119 
Sağlık 

Teknikeri 
2 Eletronörofizyoloji programı Önlisans Mezunu olmak 

120 
Sağlık 

Teknikeri 
7 Anestezi Programı Önlisans Mezunu olmak 

121 
Sağlık 

Teknikeri 
5 Eczane Hizmetleri Programı Önlisans Mezunu olmak 

122 
Sağlık 

Teknikeri 
1 Nükleer Tıp Teknikleri Programı Önlisans Mezunu olmak 

123 
Sağlık 

Teknikeri 
1 

Laborant ve Veteriner Sağlığı Önlisans Mezunu olup Deney 

hayvanları Kullanım sertifikasına sahip olmak 

124 
Sağlık 

Teknikeri 
1 

Eletronörofizyoloji, İlk ve Acil Yardım veya Anestezi Programı 

Önlisans Mezunu olup Solunum Fonksiyon Testleri konusunda 

tecrübeli olmak 

125 
Röntgen 

Teknisyeni 
2 

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı Önlisans Mezunu olmak 

Temel CT uygulamaları, Vasküler CT uygulamaları (Beyin, 

Boyun, Pulmoner, Aortografi, Perferik, CTA), Kardiyak CT 

uygulamaları (CA Skorlama, Koroner CTA, Kardiyak 

Fonksiyonel) alanında kullanıcı eğitim belgesine sahip olmak 

126 
Röntgen 

Teknisyeni 
5 

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı Önlisans Mezunu olup, 

1,5T MR cihazında en az 2 yıl deneyimli olmak 

127 
Röntgen 

Teknisyeni 
10 

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı Önlisans Mezunu olup, 

alanında en az 2 yıl çalışmış olmak 

128 
Röntgen 

Teknisyeni 
1 

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı Önlisans Mezunu olup, 

en az 1 yıl PET-CT görüntüleme tecrübesine sahip olmak 

129 
Röntgen 

Teknisyeni 
5 

Meslek Liselerinin Radyoloji Teknisyenliği bölümü mezunu 

olmak 

130 Psikolog 2 
Psikoloji Lisans mezunu olup Klinik Psikoloji alanından yüksek 

lisans yapmış olmak. 

131 
Diğer Sağlık 

Personeli 
2 

Fizik Lisans Mezunu olup, Sağlık Fiziği, Radyoterapi Fiziği, 

Nükleer Tıp Fiziği veya Diagnostik Radyoloji Fiziği alanlarının 

birinde yükseklisans yapmış olmak 

132 
Diğer Sağlık 

Personeli 
3 

Sağlık Yönetimi lisans mezunu olup en az 2 yıl alanında tecrübeli 

olmak 
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BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANANILAN KOŞULLAR 

1 - TC. vatandaşı olup, 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak. 

2 - Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 

3 - Alınmaya hak kazanan adaylar aciliyete binaen hemen göreve başlatılacağı için göreve 

başlamasına engel bir durumunun olmaması (Sağlık Dahil). 

4 - Nöbet usulü ve vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak. 

5 - Müracaat edilecek unvan için aranılan başvuru şartlarını taşıyor olmak. 

6 - Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet 

sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin 

feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde (belirlenen istisnalar hariç) sözleşmesini 

tek taraflı feshetmemiş olmak. 

ECZACI pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 

Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmamaktadır. Kadro sayısından fazla başvuru olması 

durumunda bu pozisyon için sözlü sınav yapılacak olup, tarih, saat ve yeri ayrıca belirtilecektir. 

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI ve İSTENİLEN BELGELER 

Adayların bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde; 

1 - Kimlik Belgesi fotokopisi, 

2 - Diploma veya çıkış belgelerinin fotokopisi, 

3 - Başvurulan unvan için istenmiş ise eğitim, sertifika, çalışma/deneyim ve tecrübeye 

ilişkin belge 

4 - Lisans mezunları 2018 KPSSP3 puanını, Ön lisans mezunları 2018 KPSSP93 puanını, 

Ortaöğretim mezunları 2018 KPSSP94 puanını gösteren belge 

5 - 1 adet fotoğraf ile birlikte Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen başvurmaları 

gerekmektedir. (Başvuru sırasında Beyan Formu doldurtulacağından posta ile yapılan başvurular 

kabul edilmeyecektir.) 

Not: Yoğun Bakım Hemşire kadrolarına başvuran adaylar diğer Hemşire kadrolarına da 

başvuru yapabilecek olup, öncelikli olarak yoğun bakım hemşire başvuruları değerlendirmeye 

alınacaktır. 

KPSS (B) grubu puan sıralamasından sonra ilan edilen kadro adeti kadar asıl aday 

belirlenecek asıl adayların dışında kalan diğer adaylar ise KPSS puan sıralamasına göre yedek 

olarak belirlenecek ve isimleri başvuru bitim tarihinden sonraki beş iş günü içerisinde 

www.trakya.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca 

tebligat yapılmayacaktır. Asıl kazananlardan süresi içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak 

teslim etmeyenlerin veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan 

KPSS puan sırasına göre alım yapılacaktır. 

 5073/1-1 
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Türk Patent ve Marka Kurumundan: 
SINAİ MÜLKİYET UZMAN YARDIMCISI KADROLARINA 

GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 
Türk Patent ve Marka Kurumu Sınai Mülkiyet Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri 

uyarınca Kurumumuzda Sınai Mülkiyet Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere, sözlü giriş sınavı ile 
aşağıda bölümü, unvanı, sınıfı, derecesi, kadro sayısı, KPSS puan türü ve taban puanı ile YDS 
taban puanı belirtilen toplam 120 (yüz yirmi) adet Sınai Mülkiyet Uzman Yardımcısı kadrosuna 
personel alınacaktır. 

 

FAKÜLTE/BÖLÜM UNVANI SINIF DERECE KADRO 
SAYISI 

KPSS 
Puan 
Türü 

KPSS 
Taban 
Puanı 

YDS 
Taban 
Puanı 

Makine Mühendisliği Sınai Mülkiyet 
Uzman Yardımcısı GİH 7 17 KPSSP1 80 70 

Elektronik Mühendisliği, 
Elektrik- Elektronik 
Mühendisliği, Elektronik ve 
Haberleşme Mühendisliği 

Sınai Mülkiyet 
Uzman Yardımcısı GİH 7 14 KPSSP1 80 70 

Biyomedikal Mühendisliği Sınai Mülkiyet 
Uzman Yardımcısı GİH 7 8 KPSSP1 80 70 

Bilgisayar Müh., Yazılım 
Mühendisliği 

Sınai Mülkiyet 
Uzman Yardımcısı GİH 7 8 KPSSP1 80 70 

Otomotiv Mühendisliği Sınai Mülkiyet 
Uzman Yardımcısı GİH 7 5 KPSSP1 80 70 

İnşaat Mühendisliği Sınai Mülkiyet 
Uzman Yardımcısı GİH 8 5 KPSSP1 80 70 

Gıda Mühendisliği - 1 Sınai Mülkiyet 
Uzman Yardımcısı GİH 7 3 KPSSP1 80 70 

Gıda Mühendisliği - 2 Sınai Mülkiyet 
Uzman Yardımcısı GİH 7 3 KPSSP2 80 70 

Metalurji ve Malzeme 
Mühendisliği 

Sınai Mülkiyet 
Uzman Yardımcısı GİH 7 4 KPSSP1 80 70 

Kimya Mühendisliği Sınai Mülkiyet 
Uzman Yardımcısı GİH 7 3 KPSSP1 80 70 

Havacılık ve Uzay Müh., Uçak 
Müh., Uzay Müh. 

Sınai Mülkiyet 
Uzman Yardımcısı GİH 7 2 KPSSP1 80 70 

Eczacılık Sınai Mülkiyet 
Uzman Yardımcısı GİH 9 2 KPSSP1 80 70 

Kimya Sınai Mülkiyet 
Uzman Yardımcısı GİH 9 2 KPSSP1 80 70 

Ziraat Mühendisliği - 1 Sınai Mülkiyet 
Uzman Yardımcısı GİH 7 1 KPSSP1 80 70 

Ziraat Mühendisliği - 2 Sınai Mülkiyet 
Uzman Yardımcısı GİH 7 3 KPSSP2 80 70 

Fizik Mühendisliği Sınai Mülkiyet 
Uzman Yardımcısı GİH 7 1 KPSSP1 80 70 

Endüstri Mühendisliği Sınai Mülkiyet 
Uzman Yardımcısı GİH 7 3 KPSSP1 80 70 

Geleneksel Türk Sanatları Sınai Mülkiyet 
Uzman Yardımcısı GİH 8 1 KPSSP3 70 70 
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İşletme Sınai Mülkiyet 
Uzman Yardımcısı GİH 9 15 

KPSS 18 
veya 

KPSS 28 
80 70 

İktisat Sınai Mülkiyet 
Uzman Yardımcısı GİH 9 10 

KPSS 18 
veya 

KPSS 28 
80 70 

Endüstri Ürünleri Tasarımı, 
Endüstriyel Tasarım 

Sınai Mülkiyet 
Uzman Yardımcısı GİH 7 6 KPSSP1 70 70 

İç Mimarlık, İç Mimarlık ve 
Çevre Tasarımı 

Sınai Mülkiyet 
Uzman Yardımcısı GİH 7 2 KPSSP1 70 70 

Grafik, Grafik Tasarımı, Görsel 
İletişim Tasarımı, Görsel 
Sanatlar ve Görsel İletişim 
Tasarımı 

Sınai Mülkiyet 
Uzman Yardımcısı GİH 8 1 KPSSP1 70 70 

Moda Tasarımı, Tekstil ve 
Moda Tasarımı, Moda ve 
Tekstil Tasarımı, Tekstil 
Tasarımı, Moda Giyim 
Tasarımı, Moda Tasarımı 
Öğretmenliği 

Sınai Mülkiyet 
Uzman Yardımcısı GİH 8 1 KPSSP1 70 70 

 
A - GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI 
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) bendinde belirtilen 

şartları taşımak, 
2) En az dört yıllık lisans eğitimi veren siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari 

bilimler, mimarlık, mühendislik, fen-edebiyat, eczacılık, ziraat ile diğer fakültelerin veya bunlara 
denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim 
kurumlarının Tablo-1’de belirtilen öğrenim dallarından (bölümlerinden) mezun olmak, 

3) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; (A) grubu kadrolar için 2018 - 2019 
yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS) Tablo-1’de belirtilen puan 
türlerinden asgari puanı almış olmak, 

4) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinden en az (C) 
düzeyinde veya uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul 
edilen sınavlardan buna denk puan aldığına ilişkin belgeye sahip olmak. 

5) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını 
doldurmamış olmak. 

B - BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER 
1) Başvurular, şartları taşıyan adaylar tarafından, Resmî Gazete’de yayımlanan ilan 

tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde elektronik ortamda Kurumumuz resmi internet sitesinin 
(www.turkpatent.gov.tr) duyurular bölümünde yayımlanan form eksiksiz ve doğru bir şekilde 
doldurularak yapılacaktır. 

2) Sadece Kurum internet sitesi üzerinden yapılan başvurular geçerli olup, Kurumumuza 
elden veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 

3) Giriş sınavına katılma başvurusu yapan ve katılma şartlarını taşıyan adaylardan; Tablo-
1’de belirtilen her grup için belirlenen KPSS puan türünden en yüksek puana sahip olandan 
başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda, atama yapılacak kadro sayısının en fazla 4 katı kadar 
aday (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar dahil), sözlü sınava katılmaya hak 
kazanacaktır. 

4) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri, sınavın yapılacağı yer, şekil, tarih 
ve saat ile istenilen belgeler, sınav tarihinden en az 15 (onbeş) gün önce Kurumumuz internet 
sitesinde (www.turkpatent.gov.tr) ilan edilecektir. 
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5) Sözlü sınava girecek adaylardan; 
a) Kurumumuz resmi internet sitesi (www.turkpatent.gov.tr) üzerinden oluşturulan 

başvuru formu, 
b) Mezuniyet belgesinin veya çıkış belgesinin ya da eğitimini yurt dışında tamamlamış 

olanlar için diploma denklik belgesinin aslı (Belgenin aslı ile başvuruda bulunulması halinde 
Kurumca bir örneği tasdik edilerek aslı iade edilecektir) veya mezun oldukları fakülte ya da noter 
tasdikli sureti, 

c) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM internet sitesinden alınmış kontrol kodlu örneği, 
ç) Yabancı dil belgesinin aslı veya sonuç belgesinin kontrol kodlu örneği, 
d) T.C. Kimlik Numarası beyanı (nüfus cüzdanı fotokopisi) 
istenecektir. 
C - SÖZLÜ SINAV KONULARI 
Sözlü sınav; 
a) Türk Patent ve Marka Kurumu Sınai Mülkiyet Uzmanlığı Yönetmeliğinin 10’uncu 

maddesinde belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, 
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 
d) Genel yetenek ve genel kültürü, 
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, 
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir. 
D - SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
1) Adaylar, Sınav Kurulu tarafından, Sözlü Sınav Konuları başlığı altında belirtilmiş (a) 

bendi için elli puan, (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan 
üzerinden değerlendirilecektir. 

2) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Sınav Kurulu başkanı ve üyelerince yüz tam puan 
üzerinden verilen sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması en az yetmiş olmalıdır. 

3) Adayların başarı puanı, sözlü sınav puanı olup, Tablo-1’de belirtilen her grup kendi 
içinde başarı puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle sıralanacaktır. Başarı puanlarının 
eşitliği halinde, KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır. Bu sıralama sonucunda, 
ilanda belirtilen toplam kadro sayısı kadar asil aday ile ilanda belirtilen toplam kadro sayısının 
yarısı kadar yedek aday belirlenecektir. 

E - SINAV SONUÇLARININ İLANI VE SONUÇLARA İTİRAZ 
1) Giriş sınavını asil ve yedek olarak kazananlar, Kurumumuz internet sitesinde 

(www.turkpatent.gov.tr) ilan edilecek olup, sonuçlara ilişkin ayrıca yazılı tebligat 
yapılmayacaktır. 

2) Adaylar giriş sınavı sonuçlarına, ilan tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde yazılı 
olarak itiraz edebilirler. 

F - DİĞER HUSUSLAR 
1) Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar sözlü sınav tarihinde fotoğraflı nüfus 

cüzdanı veya ehliyet ibraz ederek sınava alınacaklardır. 
2) Giriş sınavını kazananlardan, başvuruda istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda 

bulundukları tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış 
ise iptal edilir. Ayrıca, bu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. 
Bu şekilde, Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise ayrıca çalıştıkları kuruma da bu durum 
bildirilir. 

3) Asıl listedeki adaylardan müracaat etmeyenler veya herhangi bir nedenle ataması 
yapılamayanlar ya da atamadan sonra ayrılanlar olduğu takdirde, yerlerine yedek listeden atama 
yapılacaktır. Yedek listede yer alan adayların hakları, sınav sonuçlarının ilanından itibaren altı ay 
için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez. 

İlan olunur. 5062/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar:

2020/352, 353, 354, 355, 356, 357)

YÖNETMELİKLER
–– Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– KOSGEB KOBİ Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
–– Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Geleneksel Sporlar ve Oyunlar

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Âşıklık Geleneği Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliği
–– İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

NOT: 9/7/2020 tarihli ve 31180 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Türkiye
Coğrafi Bilgi Sistemi Yürütme Kurulunun 27/02/2020 Tarihli ve 1 Sayılı
Kararı yayımlanmıştır.

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

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
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