T.C.
Resmî Gazete
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
24 Temmuz 2020
CUMA

Sayı : 31195

YASAMA BÖLÜMÜ
TBMM KARARLARI

—— • ——

Kuruluşu : 7 Ekim 1920

İçindekiler 204. Sayfadadır.

Sayfa : 2

RESMÎ GAZETE

—— • ——

—— • ——

—— • ——

24 Temmuz 2020 – Sayı : 31195

24 Temmuz 2020 – Sayı : 31195

RESMÎ GAZETE

—— • ——

—— • ——

Sayfa : 3

Sayfa : 4

RESMÎ GAZETE

24 Temmuz 2020 – Sayı : 31195

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
Karar Sayısı: 2789

23 Temmuz 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

24 Temmuz 2020 – Sayı : 31195

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 5

Karar Sayısı: 2790

23 Temmuz 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Sayfa : 6

RESMÎ GAZETE

24 Temmuz 2020 – Sayı : 31195

24 Temmuz 2020 – Sayı : 31195

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 7

Sayfa : 8

RESMÎ GAZETE

24 Temmuz 2020 – Sayı : 31195

24 Temmuz 2020 – Sayı : 31195

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 9

Karar Sayısı: 2791

23 Temmuz 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Sayfa : 10

RESMÎ GAZETE

24 Temmuz 2020 – Sayı : 31195

24 Temmuz 2020 – Sayı : 31195

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 11

Sayfa : 12

RESMÎ GAZETE

24 Temmuz 2020 – Sayı : 31195

24 Temmuz 2020 – Sayı : 31195

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 13

Karar Sayısı: 2792

23 Temmuz 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Sayfa : 14

RESMÎ GAZETE

24 Temmuz 2020 – Sayı : 31195

24 Temmuz 2020 – Sayı : 31195

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 15

Sayfa : 16

RESMÎ GAZETE

24 Temmuz 2020 – Sayı : 31195

Karar Sayısı: 2793

23 Temmuz 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

24 Temmuz 2020 – Sayı : 31195

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 17

Karar Sayısı: 2794

23 Temmuz 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Sayfa : 18

RESMÎ GAZETE

24 Temmuz 2020 – Sayı : 31195

Karar Sayısı: 2795

23 Temmuz 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

24 Temmuz 2020 – Sayı : 31195

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 19

Sayfa : 20

RESMÎ GAZETE

24 Temmuz 2020 – Sayı : 31195

24 Temmuz 2020 – Sayı : 31195

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 21

Karar Sayısı: 2796

23 Temmuz 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Sayfa : 22

RESMÎ GAZETE

24 Temmuz 2020 – Sayı : 31195

24 Temmuz 2020 – Sayı : 31195

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 23

Sayfa : 24

RESMÎ GAZETE

24 Temmuz 2020 – Sayı : 31195

Karar Sayısı: 2797

23 Temmuz 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

24 Temmuz 2020 – Sayı : 31195

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 25

Sayfa : 26

RESMÎ GAZETE

24 Temmuz 2020 – Sayı : 31195

24 Temmuz 2020 – Sayı : 31195

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 27

Sayfa : 28

RESMÎ GAZETE

24 Temmuz 2020 – Sayı : 31195

24 Temmuz 2020 – Sayı : 31195

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 29

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA
SEÇME KARARI

—— • ——

ATAMA KARARLARI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/366

23 Temmuz 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Sayfa : 30

RESMÎ GAZETE

24 Temmuz 2020 – Sayı : 31195

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/367

23 Temmuz 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/368

23 Temmuz 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

24 Temmuz 2020 – Sayı : 31195

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 31

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/369

23 Temmuz 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/370

23 Temmuz 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Sayfa : 32

RESMÎ GAZETE

24 Temmuz 2020 – Sayı : 31195

24 Temmuz 2020 – Sayı : 31195

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 33

Sayfa : 34

RESMÎ GAZETE

24 Temmuz 2020 – Sayı : 31195

24 Temmuz 2020 – Sayı : 31195

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 35

Sayfa : 36

RESMÎ GAZETE

24 Temmuz 2020 – Sayı : 31195

YÖNETMELİKLER
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KAMU TAŞINMAZLARININ TURİZM YATIRIMLARINA TAHSİSİ HAKKINDA
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 21/7/2006 tarihli ve 26235 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“e) Kamu taşınmazları: Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri içinde veya dışında kalan ve Kanun uyarınca Bakanlığa tahsis edilen; Hazinenin özel
mülkiyetinde bulunan taşınmazları, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki tescil harici yerler
ile kapanan yollar ve yol fazlalarını, 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununa göre
Devlet ormanı sayılan yerler ile 9/8/1983 tarihli ve 2873 sayılı Millî Parklar Kanunu ve
19/10/1989 tarihli ve 383 sayılı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Kurulmasına Dair
Kanun Hükmünde Kararname gereğince tespit ve ilân edilen yerleri ve ayrıca, ormanlık alanlar
üzerinde bulunan ve 6831 sayılı Orman Kanununun 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca
Orman Genel Müdürlüğü sabit kıymetlerine alınan tesislerden konaklama amaçlı kullanılması
mümkün olanlar ile Devlet ormanları içinde sınırları Orman Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen ve üzerinde konaklama tesisi bulunan veya yapılması uygun görülen mesire yerlerini,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer
alan “girişimci tarafından teklif edilen ilk katılım miktarı tutarında teminat” ibaresi “müzakereye katılmak için gerekli teminat girişimci tarafından” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan
“müzakere başlangıcında teklif ettiği miktar” ibaresi “müzakereye katılmak için verdiği teminat
miktarı” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkraya “Bu yükümlülüğünü yerine getiren girişimci adına
Arazi Tahsis Komisyonu kararı ile ön izin verilir.” cümlesi eklenmiş, aynı maddenin dördüncü
fıkrasında yer alan “Bu yükümlülüğünü yerine getiren girişimci adına Arazi Tahsis Komisyonu
kararı ile ön izin verilir. Diğer” ibaresi “En yüksek ve ikinci en yüksek teklifi verenler dışındaki” şeklinde, aynı maddenin beşinci fıkrasında yer alan “yazılı bildirim tarihinden itibaren
en geç bir ay içerisinde müzakere sonucunda kendi teklif ettiği sosyal ve teknik altyapıya katkı
payı bedeli kadar teminatın Bakanlığa verilmesi istenir.” ibaresi “müzakereye katılmak için
verdiği teminat miktarı ile müzakere sonucunda teklif ettiği miktar arasındaki fark tutarına
ilişkin teminatın en geç bir ay içerisinde Bakanlığa verilmesi istenir.” şeklinde değiştirilmiş,
beşinci fıkrasının son cümlesinden önce gelmek üzere “Mücbir veya kamudan kaynaklanan
sebepler dışında, müzakere sonucunda ikinci en yüksek teklifi veren girişimcinin taahhüdünden
vazgeçmesi veya süresi içerisinde ek teminatı getirmemesi halinde, bu girişimci tarafından müzakereye katılmak için verilen teminat Hazineye irat kaydedilir.” cümlesi eklenmiştir.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(4) Birinci fıkranın (ç) bendi uyarınca tahsis edilen taşınmazlar üzerinde 49 yıla kadar
bağımsız ve sürekli nitelikli olmayan ve tapu kütüğünün ayrı bir sayfasına taşınmaz olarak
kaydedilmeyen, sadece taşınmazın tapu kütüğünün irtifak hakları ve gayrimenkul mükellefiyetleri sütununa kaydedilen süreli (normal) irtifak hakkı tesis edilir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “1. Hukuk Müşaviri” ibaresi ile üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlık 1. Hukuk Müşaviri” ibaresi
“Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü” şeklinde değiştirilmiştir.
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MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasına “Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde, yatırımcının kesin tahsis talebi geçersiz sayılır ve ön izin
dönemi için alınan teminat Hazineye irat kaydedilir.” cümlesi eklenmiş, aynı maddenin beşinci
fıkrasının ikinci cümlesi “Ancak, günübirlik tesis ve kür merkezi ile kamping ve konaklama
amaçlı mesire yeri yapılmak amacıyla yapılacak tahsislerde tahsis süresi yirmi yılı geçemez
ve bu tahsisler kiralama şeklinde yapılır.” şeklinde değiştirilmiş, altıncı fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “turizm” ibaresi “tesis ile kamping ve konaklama amaçlı mesire yeri” şeklinde,
yedinci fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan “hesaplanan toplam yatırım maliyetinin binde
beşi oranında belirlenecek” ibaresi “cari yıl birim maliyetleri üzerinden hesaplanacak” şeklinde
değiştirilmiştir.
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “günübirlik,” ibaresinden sonra gelmek üzere “kür merkezi ile 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar
Kanununun 18 inci maddesi gereği düzenleme ortaklık payından elde edilenler hariç” ibaresi
eklenmiş, aynı fıkranın son cümlesi “Bu şekilde yapılacak tahsislerde tahsis süresi yirmi yılı
geçemez ve bu tahsisler kiralama şeklinde yapılır.” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “kesin tahsis” ibaresinden sonra gelmek üzere “yazısının tebliğ” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer
alan “hükümler,” ibaresinden sonra gelmek üzere “yalnızca 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2 nci maddesi
kapsamında kalan illerde yer alan restorasyonu tamamlanmamış ve” ibaresi eklenmiş, (b) bendinin ilk cümlesinde yer alan “Bu” ibaresi, “5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2 nci maddesi kapsamında kalan
illerde yer almakla birlikte, bu” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi
“Turizm Yatırımı Belgesi, Kısmi Turizm İşletmesi Belgesi veya Turizm İşletmesi Belgesinin
iptal edilmesi halinde, belge sahibine yeniden belge alabilmesi için bir yıl süre verilir. Bir yıllık
süre iptal kararının belge sahibine tebliği tarihinden itibaren başlar.” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “göre”
ibaresinden sonra gelmek üzere “Bakanlıkça” ibaresi eklenmiş, ikinci fıkrasında yer alan
“21/6/2005 tarihli ve 25852 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Turizm
Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik” ibaresi “31/5/2019 tarihli
ve 1134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Turizm Tesislerinin Niteliklerine
İlişkin Yönetmelik” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu ve 30/A maddesinde yer alan “Orman ve Su
İşleri Bakanlığı” ibareleri “Tarım ve Orman Bakanlığı” şeklinde, 30/A maddesinde yer alan
“Orman ve Su İşleri Bakanlığının” ibaresi “Tarım ve Orman Bakanlığının” şeklinde değiştirilmiş, 30/A maddesinin birinci cümlesinde yer alan “içinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve
dışında” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.
“Günübirlik tesislerin işletilmesi
EK MADDE 5 – (1) Tasarruf hakkı kamuya ait olup kamu yararına olmak üzere kamu
iştiraki tarafından işletilen günübirlik tesisler için bu Yönetmeliğin ek 2 nci maddesinin ikinci
fıkrası kapsamında belirlenecek esaslar dâhilinde Bakanlıkça geçici olarak Turizm İşletmesi
Belgesi düzenlenir ve bu tesisler işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenleninceye kadar bu belge
ile faaliyet gösterir.
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Orman Genel Müdürlüğü sabit kıymetlerindeki tesisler
EK MADDE 6 – (1) 6831 sayılı Orman Kanununun 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası
uyarınca Orman Genel Müdürlüğü sabit kıymetlerindeki konaklama amaçlı tesislerin yıkılıp
yeniden yapılması halinde bu yapılar için tespit edilecek olan enkaz bedelinin yıkım masrafından artan kısmı bir defaya mahsus olmak üzere tahsis yapılmadan önce yatırımcı tarafından
Orman Genel Müdürlüğünce bildirilen hesaba yatırılır. Bu yapı ve tesislerin tüm yıkım işleri
yatırımcı tarafından gerçekleştirilir. Yatırımcı tarafından bu işlemler sebebiyle Bakanlıktan herhangi bir hak, bedel ve tazminat talep edilemez.”
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Başlanmış İşler
GEÇİCİ MADDE 12 – (1) 1/6/2019 tarihi itibarıyla, ihale süreci başlamış ancak henüz
sonuçlanmamış olan; 6831 sayılı Orman Kanununun 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca
Orman Genel Müdürlüğü sabit kıymetlerine alınan tesislerden konaklama amaçlı kullanılması
mümkün olanlar ile konaklama amaçlı mesire yeri kiralaması işlemlerinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.”
MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
21/7/2006
26235
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
116/3/2007
26464
214/2/2009
27141
37/1/2010
27455
425/6/2011
27975
523/5/2012
28301
630/12/2016
29934
725/9/2018
30546
826/2/2019
30698
926/10/2019
30930

—— • ——
Türk Patent ve Marka Kurumundan:
TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU SINAİ MÜLKİYET UZMANLIĞI
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 6/4/2013 tarihli ve 28610 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Patent
ve Marka Kurumu Sınai Mülkiyet Uzmanlığı Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “eczacılık” ibaresinden sonra gelmek üzere “, ziraat, güzel sanatlar”
ibaresi eklenmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer
alan “Enstitüce” ibaresi “Kurumca” olarak, ikinci fıkrasında yer alan “Enstitü” ibaresi “Kurum”
olarak, üçüncü fıkrasında yer alan “Enstitüye” ibaresi “Kuruma” olarak değiştirilmiştir.
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MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasında ve 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Komisyon” ibareleri “Kurul” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Enstitü” ibaresi “Kurum” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
6/4/2013
28610
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
15/3/2014
28932
229/5/2018
30435
324/6/2020
31165

—— • ——
Atatürk Üniversitesinden:
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE
SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 3/11/2011 tarihli ve 28104 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk
Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin
ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Fakülte Kurulunun teklifi, Senatonun kararı ile açıköğretim ve uzaktan eğitim programları için yaz dönemi açılabilir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
3/11/2011
28104
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
117/1/2013
28531
219/12/2013
28856
311/1/2015
29233
410/9/2015
29471
527/6/2016
29755
620/3/2017
30013
728/6/2017
30108
822/10/2017
30218
924/6/2019
30811
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İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulundan:
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU UZAKTAN
EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Uzaktan
Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Uzaktan Eğitim
Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu
organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma
Merkezini,
c) Meslek Yüksekokulu: İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulunu,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Uzaktan öğretim: Yükseköğretim kurumlarında öğretim faaliyetlerinin bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak planlandığı ve yürütüldüğü, öğrenci ile öğretim elemanı ve
öğrencilerin kendi aralarında karşılıklı etkileşime dayalı olarak derslerin bizzat öğretim elemanı
tarafından aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın eş zamanlı biçimde verildiği öğretimi,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
f) Yüksekokul Kurulu: İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulunu,
g) Yüksekokul Müdürü: İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürünü,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Meslek Yüksekokul bünyesinde bulunan tüm akademik ve idari birimlere yönelik
uzaktan eğitim ile ilgili araştırma, geliştirme ve organizasyonuna ilişkin çalışmalar yapmak.
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b) Meslek Yüksekokul bünyesinde verilmekte olan derslerin uzaktan eğitim yöntemleri
ile verilmesi ve uzaktan eğitime yönelik uygulamaların geliştirilmesini desteklemek, bu çerçevede uzaktan eğitimle ilgili stratejik planlama yapmak.
c) Her türlü bilimsel çalışmaların geliştirilmesini sağlamak, kamu ve özel sektördeki
kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim ihtiyaçlarını değerlendirmek, analiz etmek, programlar
önermek, geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak.
ç) Faaliyet amacı ve alanı ile ilgili bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmak
ve bu amaçları gerçekleştirmeye yönelik idari, mali ve teknik uygulama esaslarını belirlemek,
projeler geliştirmek, bilimsel toplantılar düzenlemek, konuyla ilgili süreli ve/veya süresiz yayımlar yapmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Kamu ve özel kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim ihtiyaçlarını değerlendirmek,
analiz etmek, eğitim programları geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak.
b) İlgili kurum ve kuruluşlara aktarmak üzere uzaktan eğitim ile ilgili bilimsel toplantılar düzenlemek, ilgili mevzuat çerçevesinde sertifikalı eğitim programlarını bizzat veya stratejik iş birliği ile organize etmek ve bu yönde katkı sağlamak.
c) Uzaktan eğitim ile ilgili süreli ve/veya süresiz yayınlar yapmak.
ç) Uzaktan eğitim ile ilgili uygulama ve araştırmaların yerli ve yabancı kuruluşlarla yapılacak iş birliği ile geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
d) Meslek Yüksekokulunda internet tabanlı uzaktan eğitim yöntemiyle yürütülecek olan
ön lisans ile kurs, seminer ve ilgili mevzuat çerçevesinde sertifika programlarına ilişkin esasları
Yüksekokul Kurulu kararları çerçevesinde belirlemek.
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, Meslek Yüksekokulunda çalışan öğretim elemanları arasından,
Yüksekokul Müdürü tarafından iki yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Yüksekokul Müdürüne karşı sorumludur.
(2) Müdürün önerisi üzerine, Meslek Yüksekokulu öğretim elemanları arasından en
çok iki kişi müdür yardımcısı olarak Yüksekokul Müdürü tarafından iki yıl süre ile görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdürün görev süresi sona erdiğinde Müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, görevi
başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan
fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.
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Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve
toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını
hazırlamak ve onaylanmış şekli ile Yüksekokul Müdürüne sunmak.
d) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile altı öğretim üyesi veya öğretim elemanı
ile birlikte en fazla yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Yüksekokul Müdürü tarafından
iki yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.
(2) Yönetim Kurulu düzenli olarak en az ayda bir defa toplanır. Yönetim Kurulu salt
çoğunlukla toplanır ve kararlar salt çoğunlukla alınır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.
c) Araştırma, yayım, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.
ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları
belirlemek.
d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Yüksekokul
Müdürüne sunmak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten
veya çalışma alanlarının Merkez faaliyetlerine katkısı olacak Meslek Yüksekokul öğretim elemanları ile istekleri halinde diğer kamu veya özel kurum ve kuruluş temsilcileri, kişiler ve yurt
dışından uzmanlar arasından belirlenen en fazla on iki üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri,
Müdürün önerisi üzerine Yüksekokul Müdürü tarafından iki yıllığına görevlendirilir. Süresi
biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine
kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.
(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında çoğunluk koşulu aranmadan yılda bir kez
olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu istişari bir organ olup görevleri şunlardır:
a) Merkezin uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek, Yönetim Kuruluna
önerilerde bulunmak.
b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi, deneyim ve önerilerde bulunmak.
c) Merkez ile ilgili kuruluş ve sektörler arasında iletişim kurulmasını sağlamak.
ç) Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından Danışma Kurulu gündemine getirilen diğer
konularda önerilerde bulunmak.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, Yüksekokul
Müdürü tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Harcama yetkisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Yüksekokul Müdürüdür. Yüksekokul
Müdürü bu yetkisini Müdüre devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat
hükümleri ve Yüksekokul Kurul kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürü yürütür.

—— • ——
İstanbul Ticaret Üniversitesinden:
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 10/4/2003 tarihli ve 25075 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Ticaret Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“Yaz öğretiminde öğrenci, alt yarıyıllara ait devamsız veya başarısız olduğu ve genel
not ortalamasını (GNO) yükseltmek için daha önce başarılı olduğu dersler ile hiç almadığı en
fazla 2 (iki) dersi alabilir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 6 – Hazırlık okulu dışında kalan fakülte ve meslek yüksekokulu için düzenlenen yaz öğretiminde bir öğrenci, toplam 4 ders alabilir.
Yaz döneminde kayıt dondurulmaz, ders ekleme ve bırakma işlemi uygulanmaz.”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
10/4/2003
25075
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
129/5/2017
30080
222/12/2019
30986
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TEBLİĞLER
Ticaret Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE
İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/15)
Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin
Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli
ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında
Yönetmelikten oluşan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri
çerçevesinde 2020 yılının ilk yarısında yürürlük süresi dolan dampinge karşı önlemlerin ilanı
ile 2021 yılının ilk yarısında süresi dolacak mevcut dampinge karşı önlemlerin ilanını kapsamaktadır.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin
Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli
ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında
Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.
Yürürlük süresi sona eren dampinge karşı önlemler
MADDE 3 – (1) Aşağıdaki tabloda yer alan dampinge karşı önlemlerin yürürlükte kalma süresi, 5 inci maddede belirtilen esaslar çerçevesinde karşısında belirtilen tarihte sona ermiştir.

Yürürlük süresi sona erecek dampinge karşı önlemler
MADDE 4 – (1) Aşağıdaki tabloda yer alan dampinge karşı önlemlerin yürürlükte kalma süreleri, 5 inci maddede belirtilen esaslar çerçevesinde bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmaması halinde karşılarında belirtilen tarihlerde sona erecektir.
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Nihai gözden geçirme başvurusu ve işlemler
MADDE 5 – (1) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci
maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde; kesin önlemler, yürürlüğe girme tarihlerinden veya
damping veya sübvansiyon incelemesi ile zarar incelemesini birlikte kapsayan en son gözden
geçirme soruşturmasının sonuçlandığı tarihten itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kalkar.
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(2) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesi gereğince, 4 üncü maddede belirtilen önlemlerin yürürlük sürelerinin bitiminden önce tabloda
yer alan ürünlerin ilgili yerli üretici veya üreticilerinin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların, ilgili üründeki önlemin sona ermesinin dampingin ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması için başvuruda bulunma hakları mevcuttur. İlgili yerli üretici veya üreticilerin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik
eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların başvurularını yeterli delillerle desteklemeleri
esastır.
(3) Nihai gözden geçirme soruşturmasına ilişkin başvuru formuna Ticaret Bakanlığının
“https://www.ticaret.gov.tr/ithalat” uzantılı internet sitesinden sırasıyla “Ticaret Politikası Savunma Araçları”, “Damping ve Sübvansiyon”, “Başvuru ve Soru Formları” sekmeleri takip
edilerek erişilebilir.
(4) Yeterli deliller ile desteklenmiş yazılı başvuruların, ilgili önlemin sona erme tarihinden en geç üç ay önce, başvuru sahiplerinin kendilerine ait KEP adreslerinden Bakanlığın
aşağıda yer alan KEP adresine göndermeleri gerekmektedir.
KEP Adresi: ekonomi@hs01.kep.tr
(5) Başvuru İthalat Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilir.
(6) Başvuru formu ve başvuru ile ilgili bilgi, belge, görüş ve danışma için aşağıda belirtilen yetkili merci ile iletişime geçilebilir.
T.C. Ticaret Bakanlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
Damping ve Sübvansiyon Dairesi
Adres: Söğütözü Mah. 2176. Sok. No:63 Çankaya/ANKARA
Tel: +90 312 204 75 00
İnternet adresi: www.ticaret.gov.tr/ithalat
(7) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesinin
beşinci fıkrası çerçevesinde başvurunun geçerli görülmesi halinde “nihai gözden geçirme soruşturması” başlatılır.
(8) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesinin
dördüncü fıkrası hükmünce yürürlükte bulunan dampinge karşı önlem, nihai gözden geçirme
soruşturması sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.
Yürürlük
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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Ticaret Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE
İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/18)
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yerli üretici Pensan Kalem ve Kağıt San. ve Tic.
A.Ş. tarafından gerçekleştirilen ve Adel Kalemcilik Tic. ve San. A.Ş. ile Mirado Kalemcilik
Büro Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. tarafından desteklenen başvuruya istinaden Çin Halk
Cumhuriyeti menşeli 9608.10.10.10.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında kayıtlı “plastik
maddelerden olan sıvı mürekkepli bilyalı kalemler” ile 9608.50.00.10.00 gümrük tarife istatistik
pozisyonu altında kayıtlı “plastik maddelerden olanlar” ürününe yönelik yürürlükte bulunan
dampinge karşı kesin önleme ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin
Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli
ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında
Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,
b) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyeti’ni,
c) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,
ç) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,
d) KEP: Kayıtlı elektronik posta adresini,
e) NGGS: Nihai gözden geçirme soruşturmasını,
f) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,
g) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta
Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,
ifade eder.
Soruşturma konusu ürün
MADDE 4 – (1) Önleme tabi ürün, 9608.10.10.10.00 GTİP’i altında kayıtlı “plastik
maddelerden olan sıvı mürekkepli bilyalı kalemler” ile 9608.50.00.10.00 gümrük tarife istatistik
pozisyonları altında kayıtlı “plastik maddelerden olanlar”dır. Ancak 9608.50.00.10.00 gümrük
tarife istatistik pozisyonları altında kayıtlı “plastik maddelerden olanlar”a yönelik yürürlükte
olan önlem, yalnızca takımın içinde yer alan 9608.10.10.10.00 GTİP’i altında kayıtlı olanlar
için uygulanmaktadır.
(2) Bahse konu GTİP’ler yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup bağlayıcı mahiyette değildir.
(3) Önleme tabi ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonlarında ve/veya eşya tanımlarında yapılacak değişiklikler, bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.
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Başvurunun temsil niteliği
MADDE 5 – (1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, Yönetmeliğin 18 inci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılan yerli üretici Pensan
Kalem ve Kağıt San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılan başvurunun Yönetmeliğin 20 nci maddesi
uyarınca yerli üretim dalı adına yapıldığı anlaşılmıştır. Bu kapsamda, söz konusu firma bu Tebliğin ilgili bölümlerinde “yerli üretim dalı” olarak anılacaktır. Diğer taraftan, bahse konu başvuru Adel Kalemcilik Tic. ve San. A.Ş. ile Mirado Kalemcilik Büro Malzemeleri San. ve Tic.
A.Ş. tarafından da desteklenmiştir.
Mevcut önlem
MADDE 6 – (1) 2/8/2008 tarihli ve 26955 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta
Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2008/28 sayılı Tebliğ) ile değişik 2/3/2004 tarihli
ve 25322 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin
Tebliğ (2004/4 sayılı Tebliğ) kapsamında, ÇHC menşeli 9608.10.10.10.00 GTİP’i altında kayıtlı
“plastik maddelerden olan sıvı mürekkepli bilyalı kalemler” için 0,066 ABD Doları/Adet tutarında; 9608.50.00.10.00 GTİP’i altında kayıtlı “plastik maddelerden olanlar”ın takımın içinde
yer alan 9608.10.10.10.00 GTİP’i altında kayıtlı olanları için 0,066 ABD Doları/Adet tutarında
dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.
(2) Söz konusu önleme ilişkin yürütülen ilk NGGS, 12/11/2009 tarihli ve 27404 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2009/35
sayılı Tebliğ) ile; ikinci NGGS ise 22/8/2015 tarihli ve 29453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2015/39 sayılı Tebliğ) ile sonuçlandırılmış olup, anılan soruşturmalar sonucunda dampinge karşı kesin önlemin aynen uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.
Gerekçe
MADDE 7 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmünce, 31/1/2020
tarihli ve 31025 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine
İlişkin Tebliğ ile (Tebliğ No: 2020/1) ile ÇHC menşeli mevcut önlemin yürürlükten kalkacağı
ve ilgili ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş
bir başvuru ile NGGS açılması talebinde bulunabilecekleri duyurulmuştur.
(2) Mezkûr ilanı müteakip yerli üretim dalı tarafından iletilen başvurunun incelenmesi
neticesinde, uygulanan dampinge karşı önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve
zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğuna ilişkin olarak bir
NGGS açılmasını haklı kılacak bilgi, belge ve delillerin mevcut olduğu anlaşılmıştır.
Karar ve işlemler
MADDE 8 – (1) Yapılan inceleme sonucunda, bir NGGS açılabilmesi için yeterli bilgi,
belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu
Kararı ile ÇHC menşeli önlem konusu ürüne yönelik olarak Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde bir NGGS açılmasına karar verilmiştir.
Piyasa ekonomisi değerlendirmesi
MADDE 9 – (1) ÇHC’de yerleşik soruşturmaya tabi üretici veya üreticilerin soruşturma
konusu ürünün üretiminde ve satışında Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesindeki ölçütler çerçevesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu 12 nci maddede belirtilen süreler içinde
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yeterli deliller ile ispat etmesi durumunda bu üretici veya üreticiler için normal değerin tespitinde Yönetmeliğin 5 inci maddesi, aksi takdirde Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümleri uygulanır. Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümlerinin tatbiki halinde adı geçen ülke için piyasa
ekonomisi uygulayan emsal ülke olarak Türkiye’nin seçilmesi öngörülür.
İlgili taraflara soruşturma açılışının bildirilmesi
MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, soruşturma konusu malın
ihracatçısı, yabancı üreticisi, ithalatçısı, üye çoğunluğu bunlardan oluşan meslek kuruluşları,
ihracatçı ülke hükümeti, benzer malın Türkiye’deki üreticisi, üye çoğunluğu benzer malın
Türkiye’deki üreticilerinden oluşan meslek kuruluşları ilgili taraflar olarak kabul edilir. Ancak,
12 nci maddede belirtilen süreler içinde soru formlarını cevaplamak veya görüşlerini sunmak
suretiyle kendilerini yetkili mercie bildirenler soruşturmada ilgili taraf olarak dikkate alınır.
(2) Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ülkelerde yerleşik bilinen üretici/ihracatçılara, soruşturmaya konu ülkenin Ankara’daki Büyükelçiliği ile başvuruda belirtilen
ve Bakanlıkça tespit edilen soruşturmaya konu ürünün bilinen ithalatçılarına soruşturmanın
açılışına ilişkin bildirimde bulunulur.
(3) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliği, başvurunun gizli olmayan özeti ve soru formlarına erişim hususunda bilgiye yer verilir.
(4) Bildirim gönderilemeyen veya kendilerine bildirim ulaşmayan diğer ilgili taraflar,
soruşturma ile ilgili bilgilere Bakanlığın “https://www.ticaret.gov.tr/ithalat” uzantılı internet
sitesinden sırasıyla “Ticaret Politikası Savunma Araçları”, “Damping ve Sübvansiyon”, “Soruşturmalar” sekmelerini takip ederek soruşturmaya dair ilgili başlıktan erişebilir.
Yetkili merci, ilgili tarafların görüş ve cevaplarını sunmaları
MADDE 11 – (1) Soruşturma, aşağıda iletişim bilgileri yer alan Genel Müdürlük tarafından yürütülür.
T.C. Ticaret Bakanlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
Damping ve Sübvansiyon Dairesi
Adres: Söğütözü Mah. 2176. Sok. No:63 Çankaya/ANKARA
E-posta: damping@ticaret.gov.tr
Tel: +90 312 204 75 00
www.ticaret.gov.tr
(2) Soruşturmada “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlar”, soru formlarına
cevapları ile resmi görüşlerini kendilerine ait KEP adreslerinden Bakanlığın aşağıda yer alan
KEP adresine gönderir.
KEP Adresi: ekonomi@hs01.kep.tr
(3) Soruşturmada “yurt dışında yerleşik firma, kurum ve kuruluşlar”, soru formlarına
cevapları ile resmi görüşlerini, fiziki ve elektronik (CD/USB ile) ortamda Bakanlığın posta adresine gönderir.
(4) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılır. Soru formuna yanıtlar
hariç olmak üzere, Türkçe dışında bir dilde sunulan hiçbir bilgi, belge, görüş ve talep dikkate
alınmaz.
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(5) İlgili taraflarca soru formuna verilen cevaplar, soruşturmayla ilgili sunulan diğer
bilgi, belge, görüş ve destekleyici deliller aksi belirtilmedikçe yazılı olarak sunulur. Yazılı sunumlarda ilgili tarafların isim ve unvanı, adres bilgileri, elektronik posta adresi, telefon, faks
numaraları belirtilir. “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak isteyenler” tarafından yazılı sunumlarda kendilerine ait KEP adresleri de belirtilir.
(6) İlgili taraflar, soru formunda istenilen bilgiler haricinde soruşturmayla ilgili olduğu
düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerini, destekleyici deliller ile birlikte Genel Müdürlüğe
yazılı olarak 12 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilir.
(7) Soruşturma süresince Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde
gizlilik kaydıyla verilen her türlü bilgi, belge ve görüşün gizli olmayan bir özeti sunulur. Gizli
olmayan özet, esas bilginin makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ayrıntıda olur. İlgili
taraflar, istisnai hallerde bu bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olduklarını belirtebilir. Bu gibi
istisnai durumlarda, bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olmasının nedenlerinin belirtilmesi
gerekir.
Süreler
MADDE 12 – (1) 10 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderildiği
bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür.
(2) 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasında yer alan bildirimin gönderilemediği ilgili
taraflar soru formuna ilişkin cevaplarını ve soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin yayımı
tarihinden itibaren başlayacak 37 günlük süre içerisinde sunar.
(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden 10 uncu maddenin birinci fıkrası dışında kalan diğer yerli ve yabancı taraflar görüşlerini bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde sunabilir.
İşbirliğine gelinmemesi
MADDE 13 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükmü çerçevesinde, ilgili taraflardan
birinin verilen süreler dâhilinde ve istenilen biçimde gerekli bilgi ve belgeleri sağlamaması
ya da bu bilgi ve belgelere erişimi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması
veya yanlış ya da yanıltıcı bilgi vermesi hallerinde söz konusu taraf işbirliğine gelmemiş sayılır.
Bu gibi hallerde soruşturma kapsamındaki geçici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olumsuz
şekilde, mevcut verilere göre yapılabilir.
(2) İlgili tarafların işbirliğine gelmemesi veya kısmen işbirliğine gelmesi halinde bahse
konu taraf için soruşturmanın sonucu işbirliğine gelinmesine nazaran daha az avantajlı olabilir.
Meri önlemin uygulanması
MADDE 14 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, meri
önlem soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.
Soruşturmanın başlangıç tarihi
MADDE 15 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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Ticaret Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2020/19)
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yerli üretici Magma Mekatronik Makine San. ve
Tic. A.Ş. tarafından gerçekleştirilen ve Kaynak Tekniği San. ve Tic. A.Ş., Demiriz Elektrik İnş.
San. ve Tic. Ltd. Şti., Can Makina Elektrik ve İnş. San. A.Ş. ve Nuriş Elektrik ve Kaynak Mak.
San. Tic. A.Ş. tarafından desteklenen başvuruya istinaden Çin Halk Cumhuriyeti menşeli
8515.39 gümrük tarife pozisyonu altında yer alan “Diğerleri (Yalnız aksesuarları hariç net 13
kg ve altındaki kaynak makineleri)” tanımlı ürün ithalatına yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin
Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli
ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında
Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,
b) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyeti’ni,
c) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,
ç) GTP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,
d) KEP: Kayıtlı elektronik posta adresini,
e) NGGS: Nihai gözden geçirme soruşturmasını,
f) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,
g) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta
Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,
ifade eder.
Soruşturma konusu ürün
MADDE 4 – (1) Önleme tabi ürün, 8515.39 GTP’i altında yer alan “Diğerleri (Yalnız
aksesuarları hariç net 13 kg ve altındaki kaynak makineleri)” tanımlı ürünlerdir.
(2) Bahse konu GTP yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup bağlayıcı mahiyette değildir.
(3) Önleme tabi ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanımında
yapılacak değişiklikler, bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.
Başvurunun temsil niteliği
MADDE 5 – (1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, Yönetmeliğin 18 inci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılan yerli üretici Magma
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Mekatronik Makine San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılan başvurunun Yönetmeliğin 20 nci maddesi uyarınca yerli üretim dalı adına yapıldığı anlaşılmıştır. Bu kapsamda, söz konusu firma
bu Tebliğin ilgili bölümlerinde “yerli üretim dalı” olarak anılacaktır. Diğer taraftan, bahse konu
başvuru Kaynak Tekniği San. ve Tic. A.Ş., Demiriz Elektrik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Can
Makina Elektrik ve İnş. San. A.Ş. ve Nuriş Elektrik ve Kaynak Mak. San. Tic. A.Ş. tarafından
da desteklenmiştir.
Mevcut önlem
MADDE 6 – (1) 16/9/2015 tarihli ve 29477 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2015/44) ile ÇHC menşeli 8515.39 GTP’inde yer alan “Diğerleri (Yalnız aksesuarları hariç net 13 kg ve altındaki kaynak makineleri)” tanımlı ürün ithalinde 29 ABD Doları/Adet ila 154 ABD Doları/Adet arasında firma bazında değişen tutarlarda dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.
Gerekçe
MADDE 7 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmünce, 31/1/2020
tarihli ve 31025 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine
İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/1) ile ÇHC menşeli mevcut önlemin yürürlükten kalkacağı ve
ilgili ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş
bir başvuru ile NGGS açılması talebinde bulunabilecekleri duyurulmuştur.
(2) Mezkûr ilanı müteakip yerli üretim dalı tarafından iletilen başvurunun incelenmesi
neticesinde, uygulanan dampinge karşı önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve
zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğuna ilişkin olarak bir
NGGS açılmasını haklı kılacak bilgi, belge ve delillerin mevcut olduğu anlaşılmıştır.
Karar ve işlemler
MADDE 8 – (1) Yapılan inceleme sonucunda, bir NGGS açılabilmesi için yeterli bilgi,
belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu
Kararı ile ÇHC menşeli önlem konusu ürüne yönelik olarak Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde bir NGGS açılmasına karar verilmiştir.
Piyasa ekonomisi değerlendirmesi
MADDE 9 – (1) ÇHC’de yerleşik soruşturmaya tabi üretici veya üreticilerin soruşturma
konusu ürünün üretiminde ve satışında Yönetmeliğin ek 1 inci maddesindeki ölçütler çerçevesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu 12 nci maddede belirtilen süreler içinde
yeterli deliller ile ispat etmesi durumunda bu üretici veya üreticiler için normal değerin tespitinde Yönetmeliğin 5 inci maddesi, aksi takdirde Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümleri uygulanır. Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümlerinin tatbiki halinde adı geçen ülke için piyasa
ekonomisi uygulayan emsal ülke olarak Türkiye’nin seçilmesi öngörülür.
İlgili taraflara soruşturma açılışının bildirilmesi
MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, soruşturma konusu malın
ihracatçısı, yabancı üreticisi, ithalatçısı, üye çoğunluğu bunlardan oluşan meslek kuruluşları,

24 Temmuz 2020 – Sayı : 31195

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 53

ihracatçı ülke hükümeti, benzer malın Türkiye’deki üreticisi, üye çoğunluğu benzer malın Türkiye’deki
üreticilerinden oluşan meslek kuruluşları ilgili taraflar olarak kabul edilir. Ancak, 12 nci maddede belirtilen süreler içinde soru formlarını cevaplamak veya görüşlerini sunmak suretiyle
kendilerini yetkili mercie bildirenler soruşturmada ilgili taraf olarak dikkate alınır.
(2) Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ülkelerde yerleşik bilinen üretici/ihracatçılara, soruşturmaya konu ülkenin Ankara’daki Büyükelçiliği ile başvuruda belirtilen
ve Bakanlıkça tespit edilen soruşturmaya konu ürünün bilinen ithalatçılarına soruşturmanın
açılışına ilişkin bildirimde bulunulur.
(3) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliği, başvurunun gizli olmayan özeti ve soru formlarına erişim hususunda bilgiye yer verilir.
(4) Bildirim gönderilemeyen veya kendilerine bildirim ulaşmayan diğer ilgili taraflar,
soruşturma ile ilgili bilgilere Bakanlığın “https://www.ticaret.gov.tr/ithalat” uzantılı internet
sitesinden sırasıyla “Ticaret Politikası Savunma Araçları”, “Damping ve Sübvansiyon”, “Soruşturmalar” sekmelerini takip ederek soruşturmaya dair ilgili başlıktan erişebilir.
Yetkili merci, ilgili tarafların görüş ve cevaplarını sunmaları
MADDE 11 – (1) Soruşturma, aşağıda iletişim bilgileri yer alan Genel Müdürlük tarafından yürütülür.
T.C. Ticaret Bakanlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
Damping ve Sübvansiyon Dairesi
Adres: Söğütözü Mah. 2176. Sok. No:63 Çankaya/ANKARA
E-posta: damping@ticaret.gov.tr
Tel: +90 312 204 75 00
www.ticaret.gov.tr
(2) Soruşturmada “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlar”, soru formlarına
cevapları ile resmi görüşlerini kendilerine ait KEP adreslerinden Bakanlığın aşağıda yer alan
KEP adresine gönderir.
KEP Adresi: ekonomi@hs01.kep.tr
(3) Soruşturmada “yurt dışında yerleşik firma, kurum ve kuruluşlar”, soru formlarına
cevapları ile resmi görüşlerini, fiziki ve elektronik (CD/USB ile) ortamda Bakanlığın posta adresine gönderir.
(4) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılır. Soru formuna yanıtlar
hariç olmak üzere, Türkçe dışında bir dilde sunulan hiçbir bilgi, belge, görüş ve talep dikkate
alınmaz.
(5) İlgili taraflarca soru formuna verilen cevaplar, soruşturmayla ilgili sunulan diğer
bilgi, belge, görüş ve destekleyici deliller aksi belirtilmedikçe yazılı olarak sunulur. Yazılı sunumlarda ilgili tarafların isim ve unvanı, adres bilgileri, elektronik posta adresi, telefon, faks
numaraları belirtilir. “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak isteyenler” tarafından yazılı sunumlarda kendilerine ait KEP adresleri de belirtilir.
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(6) İlgili taraflar, soru formunda istenilen bilgiler haricinde soruşturmayla ilgili olduğu
düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerini, destekleyici deliller ile birlikte Genel Müdürlüğe
yazılı olarak 12 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilir.
(7) Soruşturma süresince Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde
gizlilik kaydıyla verilen her türlü bilgi, belge ve görüşün gizli olmayan bir özeti sunulur. Gizli
olmayan özet, esas bilginin makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ayrıntıda olur. İlgili
taraflar, istisnai hallerde bu bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olduklarını belirtebilir. Bu gibi
istisnai durumlarda, bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olmasının nedenlerinin belirtilmesi
gerekir.
Süreler
MADDE 12 – (1) 10 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderildiği
bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür.
(2) 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasında yer alan bildirimin gönderilemediği ilgili
taraflar soru formuna ilişkin cevaplarını ve soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin yayımı
tarihinden itibaren başlayacak 37 günlük süre içerisinde sunar.
(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden 10 uncu maddenin birinci fıkrası dışında kalan diğer yerli ve yabancı taraflar görüşlerini bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde sunabilir.
İş birliğine gelinmemesi
MADDE 13 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükmü çerçevesinde, ilgili taraflardan
birinin verilen süreler dâhilinde ve istenilen biçimde gerekli bilgi ve belgeleri sağlamaması ya
da bu bilgi ve belgelere erişimi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması veya
yanlış ya da yanıltıcı bilgi vermesi hallerinde söz konusu taraf iş birliğine gelmemiş sayılır.
Bu gibi hallerde soruşturma kapsamındaki geçici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olumsuz
şekilde, mevcut verilere göre yapılabilir.
(2) İlgili tarafların iş birliğine gelmemesi veya kısmen iş birliğine gelmesi halinde bahse
konu taraf için soruşturmanın sonucu iş birliğine gelinmesine nazaran daha az avantajlı olabilir.
Meri önlemin uygulanması
MADDE 14 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, meri
önlem soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.
Soruşturmanın başlangıç tarihi
MADDE 15 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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Ticaret Bakanlığından:
KİMYASAL SİLAHLAR SÖZLEŞMESİ EKİNDE YER ALAN KİMYASAL
MADDELERİN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2020/17)’DE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
MADDE 1 – 31/12/2019 tarihli ve 30995 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin
Tebliğ (İthalat: 2020/17)’in Ek-1’inde yer alan Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Kapsamında İthalatı İzne Tabi Olan Eşya Listesine 2931.39.90.00.42 G.T.İ.P. numarasına ait satırdan sonra
gelmek üzere aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
31/12/2019

30995 (3. Mükerrer)

—— • ——
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE
YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE
ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 24/4/2013 tarihli ve 28627 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Akaryakıt
Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul
ve Esaslar Hakkında Tebliğin 4 üncü maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “ithal” ibaresi “ithalat” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6 – (1) Akaryakıt haricinde kalan petrol ürünü temin etmek isteyen kişiler,
gerekli bilgi ve belgeleri Kurum tarafından belirlenen elektronik altyapı aracılığı ile sisteme
yükler ve elektronik imza ile imzalayarak başvuruyu tamamlar.
(2) Bu Tebliğde aksi belirtilmedikçe, gerekli belgelerin aslının veya son altı ay içerisinde
noterden onaylı suretinin başvuruya eklenmesi gerekir.
(3) Uygunluk yazısı başvurusunun ilgili mevzuata uygun olarak yapılmadığının tespiti
halinde söz konusu eksikliklerin on iş günü içerisinde giderilmesi gerektiği, aksi takdirde başvurunun iade edileceği başvuru sahibine bildirilir. Belirtilen süre içerisinde eksiklikler giderilmediği takdirde başvuru iade edilir.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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“MADDE 7 – (1) Sanayiciler tarafından bizzat yapılacak uygunluk yazısı başvurusu
kapsamında aşağıdaki belgeler başvuruya eklenir:
a) Sanayi Sicil Belgesi.
b) Kapasite raporunun ticaret ve/veya sanayi odası tarafından onaylı sureti.
c) Tüzel kişilerde temsil ve ilzama yetkili kılınanların adı, soyadı ve unvanının, tatbik
imzasının, yetkinin sınırlarının yer aldığı imza sirküleri ve gerçek kişilerde, kişinin adı ve soyadının, kimlik bilgilerinin, ikametgâh adresinin, tatbik imzasının yer aldığı imza beyannamesi.
ç) Temin edilecek ürüne ait son 2 yıllık fiili tüketim miktarını gösteren, ticaret ve/veya
sanayi odasından alınmış fiili tüketim belgesinin aslı ya da ticaret ve/veya sanayi odası tarafından onaylı sureti (Ek-5).
d) Başvuru yapan elektronik imza sahibinin şirket yetkilisi olmaması halinde, akaryakıt
harici ürün temin başvurusu yapabileceğine dair yetki belgesi.
(2) Sanayiciler adına ithalatçılar tarafından yapılacak uygunluk yazısı başvurusu kapsamında birinci fıkrada yer alan belgelere ilaveten aşağıdaki belgeler başvuruya eklenir:
a) İthalatçıya ait oda sicil kayıt sureti.
b) İthalatçıyı temsil ve ilzama yetkili kılınanların adı, soyadı ve unvanının, tatbik imzasının, yetkinin sınırlarının yer aldığı imza sirküleri.
c) İthalatçının sanayici adına ithalat yapabileceğine dair sanayici tarafından ithalatçıya
verilmiş yetki belgesi (Ek-6).
(3) Kamu kurum ve kuruluşlarının veya 30/5/2013 tarihli ve 6491 sayılı Türk Petrol
Kanunu kapsamında arama veya işletme ruhsatı verilen şirketlerin kendi tesislerinde veya faaliyet alanlarında kullanmak üzere kendileri veya yetki verdikleri şirketler aracılığı ile bu Tebliğ
kapsamındaki ürünler için yapacakları temin başvurularında; ürünlerin adının, gümrük tarife
istatistik pozisyonu bilgilerinin, miktarlarının, kullanılacakları tesislerin açıkça belirtildiği ilgili
kuruma ait resmi yazının başvuruya eklenmesi ve 6 ncı maddeye uygun başvuru yapılması halinde, birinci fıkrada sayılan belgelerden sunulamayacak olanlar ibraz edilmeden uygunluk yazısı verilebilir.”
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin ikinci, yedinci ve on birinci fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Uygunluk yazısının değerlendirilmesinde, kapasite raporunda yer alan maddeler
dikkate alınır. Uygunluk yazısı verilecek ürünün gümrük tarife istatistik pozisyonu, başvuru
sahibinin beyanı esas alınarak belirlenir. Ürünün kapasite raporundaki ismi ile gümrük tarife
cetvelinde o ürüne karşılık gelen ismin farklı olması halinde, izin gümrük tarife cetvelinde belirtilen isme göre verilir. Başvuru kapsamında beyan edilen gümrük tarife istatistik pozisyonu
numaralarının doğruluğundan başvuru sahibi sorumludur. Üretimde aynı amaçla kullanılacak
olmaları nedeniyle kapasite raporunda aynı başlık altında yer alan; ancak, gümrük tarife istatistik pozisyonu farklı olan ürünler için verilecek izin miktarları başvuru sahibinin talebi dikkate
alınarak belirlenir.”
“(7) Sanayi tesislerinde kullanılan makine ve/veya tesisatın kapalı devrelerinin ilk
veya müteakip dolumlarında ihtiyaç duyulacak maddelere ilişkin başvurularda, durumun ve
ihtiyaç duyulan ürün ile miktarının ilgili sanayi ve/veya ticaret odasınca belgelendirilmesi kaydıyla,
a) Beşinci ve altıncı fıkralarda belirtilen miktar kısıtları uygulanmadan,
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b) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (ç) bentlerinde sayılan belgelerden sunulamayacak olanlar ibraz edilmeden,
uygunluk yazısı verilebilir.”
“(11) Başvuruya eklenen belgelerde uyumsuzluk bulunması ya da başvurunun ayrıntılı
incelenmesine ihtiyaç duyulması halinde, başvuru sahibinden ek bilgi ve belge istenilebilir. İnceleme ve değerlendirme işlemlerinde ilgili ve diğer mevzuata aykırılık tespiti ve/veya bu konuda kuvvetli şüphe oluşması halinde, durum Denetim Dairesi Başkanlığı ve/veya yetkili idarelere bildirilir. Kurumca ön araştırma veya soruşturma açılması halinde, soruşturma süresince
muhataba uygunluk yazısı verilmemesi tedbiri Denetim Dairesi Başkanlığının teklifi doğrultusunda Başkanlık Oluru ile alınabilir.”
MADDE 5 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Aynı ürün için aynı yıl içerisinde yapılacak müteakip başvurularda mevcut uygunluk yazısının, yeminli mali müşavir veya bağımsız denetçi ile durumuna uygun olarak sanayici
ve/veya ithalat yapacak kişi arasında imzalanan denetim ve tasdik sözleşmesinin ve yeminli
mali müşavirin veya bağımsız denetçinin faaliyet belgesinin asılları ve/veya onaylı suretleri
ile Ek-7 ve eklerinde yer alan tablolar kapatma işlemi için yeni başvuru sırasında elektronik
olarak sisteme yüklenir.
(3) Kapatma işlemlerinde, başvuru sahibine daha önceden verilen iznin temin edilmeyen
miktarı stok olarak kabul edilir ve bir sonraki başvuruda yapılacak izin hesabında dikkate alınır.
Ancak, kapatılacak izin kapsamında herhangi bir temin yapılmamış olması durumunda bu fıkra
hükmü uygulanmaz.”
MADDE 6 – Bu Tebliğ 1/8/2020 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
24/4/2013
28627
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı

1234567891011-

29/6/2013
5/6/2014
28/12/2014
18/3/2015
31/12/2015
1/7/2016
31/12/2016
10/3/2017
8/9/2017
22/2/2019
27/12/2019

28692
29021
29219
29299
29579
29759
29935 (3. Mükerrer)
30003
30174
30694
30991

Sayfa : 58

RESMÎ GAZETE

24 Temmuz 2020 – Sayı : 31195

Sermaye Piyasası Kurulundan:
PAY TEBLİĞİ (VII-128.1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR TEBLİĞ (VII-128.1.d)
MADDE 1 – 22/6/2013 tarihli ve 28685 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pay Tebliği
(VII-128.1)’nin mülga 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“Payları borsada işlem gören ortaklıkların pay sahiplerine yönelik bilgi formu
düzenleme yükümlülüğü
MADDE 27 – (1) Payları borsada işlem gören ortaklıkların herhangi bir on iki aylık
dönemde sermayelerinin yüzde onunu aşan pay satışlarının;
a) İlgili ortaklıkların sermayesinin yüzde yirmisinden fazlasına tek başına veya birlikte
hareket ettikleri kişilerle beraber doğrudan sahip olan ya da,
b) Yönetim kurulu üyelerinden en az birini seçme veya genel kurulda aday gösterme
hakkını veren imtiyazlı paylara sahip olan,
ortaklar tarafından borsada gerçekleştirilmesi öncesinde, Kurulca esasları belirlenen
pay satış bilgi formu düzenlenir ve bu form satış öncesinde Kurulun onayına sunulur. İhraççı,
pay satış bilgi formunun hazırlanmasında gerekli kolaylaştırıcı tedbirleri alır. Borsada işlem
gören nitelikte olmayan ve herhangi bir on iki aylık dönemde sermayenin yüzde onunu aşan
nitelikteki payların, ilgili ortaklar tarafından borsada işlem gören niteliğe dönüştürülebilmesi
için 15 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında MKK’ya yapacakları başvuru öncesinde, Kurulca onaylanan bilgi formu KAP’ta ilan edilir.
(2) Birinci fıkrada yer alan oranın hesaplanmasında, sermayenin yüzde yirmisinden
fazlasına tek başına veya birlikte hareket ettikleri kişilerle beraber doğrudan sahip olan ya da
yönetim kurulu üyelerinden en az birini seçme veya genel kurulda aday gösterme hakkını veren
imtiyazlı paylara sahip olan ortakların satışı yapılacak payları ayrı ayrı dikkate alınır ve bilgi
formu her bir ortak bazında düzenlenir.
(3) İlgili ortakların borsada yapacakları pay satışlarının herhangi bir on iki aylık dönemde ortaklık sermayesinin yüzde onunu aşıp aşmadığının tespitinde, pay satışının yapıldığı
tarihteki sermaye tutarı dikkate alınır.
(4) Bu maddenin uygulanmasında aşağıda belirtilen kişilerin birinci fıkrada belirtilen
gerçek ve/veya tüzel kişi ortaklar ile birlikte hareket ettikleri kabul edilir:
a) Gerçek ve/veya tüzel kişi ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu ortaklıklar.
b) Tüzel kişi ortakların yönetim kontrolünü elinde bulunduran gerçek ve/veya tüzel kişiler ile bu kişilerin yönetim kontrolüne sahip olduğu ortaklıklar.
(5) Pay satış bilgi formunun onaylanması talebiyle Kurula yapılan başvuru hakkında,
en geç başvuru tarihini takip eden iş günü seans açılmadan önce ilgili ortak tarafından özel durum açıklaması yapılır. Kurulca onaylanan pay satış bilgi formu, onay tarihinden itibaren beş
iş günü içinde KAP’ta ilan edilir. Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa
konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan
edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilir.
(6) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların günlük olarak satışa konu edilecek toplam nominal değeri, pay satış bilgi formu kapsamındaki payların toplam nominal değerinin
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yüzde onunu aşamaz. Pay satış bilgi formu kapsamında gerçekleştirilen satış işlemlerinden
sonra ilgili ortak tarafından söz konusu satışlara ilişkin günlük olarak özel durum açıklaması
yapılır.
(7) Sermayenin yüzde onunu aşan pay satış oranının tespitinde, sadece gerçekleşen satış
tutarları dikkate alınır, alımı yapılan tutar dikkate alınmaz.
(8) Borsanın ilgili pazarında ya da piyasasında yapılan toptan satışlar, özel emir yolu
ile yapılan satışlar veya likidite sağlayıcılık/piyasa yapıcılık işlemleri kapsamında yapılan satışlar ve halka açık ortaklık paylarının ikincil halka arzı bu maddede yer alan yükümlülük kapsamında değerlendirilmez.
(9) Bu madde hükümleri kamu kurum ve kuruluşlarının, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi
A.Ş. ile Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. alt fonları ve Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.
tarafından kurulan diğer şirketler, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının sahip olduğu paylar, 9 uncu
madde kapsamında satışa hazır bekletilen paylar ile ortaklığın kendisi veya bağlı ortaklıkları
tarafından geri alınan ortaklık payları için uygulanmaz.
(10) 11 inci madde kapsamında aracı kurum tarafından kendi hesabına fiyat istikrarını
sağlayıcı işlemler yoluyla satın alınan paylar için, fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler için öngörülen süre sona erdikten sonra bu madde hükümleri uygulanır. Ortaklık hesabına satın alınan
paylar için ise, fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler için öngörülen süre sona erdikten sonra
3/1/2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Geri Alınan Paylar Tebliği (II22.1) hükümleri uygulanır. Ortaklık hesabına satın alınan paylar, aynı Tebliğ hükümlerine aykırı
olarak alınan paylar kapsamında değerlendirilmez.
(11) Bu maddede yer alan esasları geçersiz veya etkisiz kılmak amacıyla rehin, virman
ve benzeri çeşitli yöntemlerle söz konusu esasların dolanılması suretiyle borsada satış işleminin
gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi halinde, ilgililer hakkında sermaye piyasası mevzuatı kapsamında Kurulca tesis edilecek işlemler saklıdır.
(12) Satışı yapılacak payların nominal tutarı, ortaklığın fiili dolaşımdaki pay oranı, satış
gelirlerinin kullanım yerleri gibi hususlar dikkate alınarak bu maddede yer alan hususlardan
farklı esaslar Kurulca belirlenebilir.
(13) Yönetim kontrolünün belirlenmesinde Kanunun 26 ncı maddesinin ikinci fıkrası
hükmü esas alınır.”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı

1234-

22/6/2013
28685
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
27/2/2015
29280
30/6/2016
29758
26/1/2018
30313
13/2/2018
30331
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Sermaye Piyasası Kurulundan:
VERİ DEPOLAMA KURULUŞUNA YAPILACAK RAPORLAMALARA
İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (IV-87.1)’DE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(IV-87.1.b)
MADDE 1 – 27/10/2018 tarihli ve 30578 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Veri Depolama Kuruluşuna Yapılacak Raporlamalara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (IV-87.1)’in 2 nci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ veri depolama kuruluşuna yapılacak bildirimlere ilişkin
usul ve esasları kapsar.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin ikinci bölüm başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Türev Araç İşlemlerine İlişkin Raporlama Yükümlülüğü ve Esasları”
MADDE 3 – Aynı Tebliğe 15 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki üçüncü bölüm eklenmiştir.
“ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Türev Araç İşlemleri Dışındaki İşlemlere İlişkin Raporlama Yükümlülüğü ve Esasları
Borçlanma aracı niteliğindeki menkul kıymetlere ilişkin gerçekleşen işlemlerin
raporlanması
MADDE 15/A – (1) Yatırım kuruluşlarınca borçlanma aracı niteliğindeki menkul kıymetlere ilişkin gerçekleştirilen işlemler VDK’ya raporlanır. Bu fıkranın uygulanmasında BDDK
görüşü çerçevesinde bankalara istisna getirilebilir.
(2) Yatırım kuruluşları dışında Türkiye’de yerleşik tüzel kişilerin yurt dışı organize ya da
tezgâh üstü piyasalarda Kurulca yetkilendirilmiş bir yatırım kuruluşu aracılığı olmaksızın bu
madde kapsamına giren işlemleri gerçekleştirmesi durumunda bildirim yükümlüsü, Türkiye’de
yerleşik tüzel kişidir. Bu fıkra kapsamındaki tüzel kişiler, 6 ncı maddenin altıncı fıkrasında sayılan tüzel kişilerdir.
(3) Raporlama yükümlülüğünün yerine getirileceği yöntem, bildirim formatları ve işlem
türleri VDK tarafından belirlenir.
(4) Bu işlemlerin en geç işlem gününde işlem yapan taraflarca VDK’ya raporlanması
zorunludur.
(5) Raporlama yükümlülüğü kapsamındaki tarafların raporladıkları işlemlere ilişkin kayıtları tabi oldukları mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla en az 10 yıl süre ile saklamaları
zorunludur.
(6) Bu Tebliğin sorumluluk ve sır saklama yükümlülüğü başlıklı 11 inci maddesi bu
maddedeki bildirim yükümlüleri için de kıyasen uygulanır.
(7) Bu Tebliğin veri girişlerine ilişkin kayıtların tutulması başlıklı 12 nci maddesi, bu
madde kapsamında yapılan bildirimler için MKK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde
uygulanır.
Sermaye piyasası araçlarının kredili alım, açığa satış ve ödünç alma ve verme işlemleri
ile kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin raporlama yükümlülüğü
MADDE 15/B – (1) Kurulun kredili alım, açığa satış ve ödünç alma ve verme işlemlerine yönelik düzenlemesi kapsamındaki işlemler için yatırım kuruluşları tarafından her gün
itibarıyla aşağıda yer alan hususlara ilişkin VDK’ya raporlama yapılır:
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a) Ayrı ayrı olmak üzere kredili alım, açığa satış ve ödünç alma ve verme işlemleri gerçekleştiren müşteriye ilişkin tahsis edilen limit, kullandırılabilir limit, kullandırılan tutar ve
değerlenmiş teminat tutarına ilişkin veriler ile kredili alım, açığa satış ve ödünç alma ve verme
işlemlerine ilişkin olarak temerrüt, özkaynak tamamlama ve/veya takas yükümlülüğünü yerine
getirmeyen müşterilere ilişkin veriler.
b) Aracı kurumların kendi kaynaklarından ve/veya bankalar üzerinden kullandırdıkları
müşteri bazında net kredi tutarı.
(2) Aracı kurumlar tarafından;
a) Her gün itibarıyla, açığa satış işlemlerine ilişkin olarak gün sonu itibarıyla menkul
kıymet ve müşteri bazında ilgili menkul kıymette kısa pozisyonların uzun pozisyonları aşan
kısmından oluşan net kısa pozisyonlarının nominal ve cari değerleri,
b) İşlemin gerçekleştirildiği gün itibarıyla, tezgâh üstü piyasalarda gerçekleştirilen
ödünç işlemlerine ilişkin olarak menkul kıymet ve müşteri bazında sözleşme bilgileri,
VDK’ya raporlanır.
(3) Kurul, yetkili kuruluşlarca bu madde kapsamında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin
ilave hususların ve Kanun uyarınca getirilen işlem yasağı ile tedbir kararlarının VDK’ya raporlanmasını talep edebilir. Raporlamaya ilişkin esaslar Kurul tarafından belirlenir.
(4) MKK tarafından, Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca sermaye piyasası araçları ve
bunlar üzerindeki hakların elektronik ortamda kayden izlendiği sisteme yatırımcının işlenmiş
haciz, tedbir, iflas, tasfiye bilgileri ile toplam hesap sayısı, vadeli işlem ve opsiyon piyasasındaki türev verileri ve sermaye piyasalarına ilişkin istatistiksel veriler her gün itibarıyla VDK’ya
raporlanır.
(5) Borsa İstanbul A.Ş. tarafından, Borsa İstanbul Pay Piyasasında gerçekleştirilen açığa
satış işlemlerine ilişkin veriler her gün itibarıyla VDK’ya raporlanır.
(6) İstanbul Takas ve Saklama Bankası tarafından, kaldıraçlı alım satım verileri, ödünç
pay senedi piyasası verileri her gün itibarıyla VDK’ya raporlanır.
(7) Raporlama yükümlülüğünün yerine getirileceği yöntem ve bildirim formatları VDK
tarafından belirlenir ve duyurulur.
(8) Bu madde kapsamında bildirim yapmakla yükümlü olanlar, özel mevzuatındaki gizlilik ve sır saklama yükümlülüklerini ileri sürerek talep edilen bilgileri vermekten imtina edemez.”
MADDE 4 – Aynı Tebliğe 16 ncı maddeden önce gelmek üzere aşağıdaki bölüm numarası
ve başlığı eklenmiştir.
“
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

”
MADDE 5 – Aynı Tebliğde yer alan “Üçüncü Bölüm Geçici ve Son Hükümler” bölüm
numarası ve başlığı yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 6 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
27/10/2018

30578

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
26/2/2020

31051
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ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesinden:

5618

—— • ——
İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesinden:

5614
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—— • ——
Kırklareli İcra Ceza Mahkemesinden:
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
ATIK SU ARITIM TESİSİNİN İŞLETİLMESİ, BAKIM VE ONARIM İŞİ
İHALE EDİLECEKTİR
Ankara Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Fabrikamız 2020/2021 Kampanya Dönemi Atık Su Arıtım Tesisinin İşletilmesi, Bakım ve
Onarım işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık
İhale Usulü İle ihale edilecektir.
İhale Kayıt No

: 2020/372960

1 - İdarenin
a) Adresi

: Ayaş Yolu 18 Km Etimesgut/ANKARA

b) Telefon No

: 0 312 293 44 00

c) Faks No

: 0 312 244 90 78

2 - İhale Konusu Malın
a) Niteliği, Türü ve Miktarı

: Ankara Şeker Fabrikası 2020/2021 Kampanya Döneminde
Atıksu Arıtım Tesisinin İşletilmesi, Bakım ve Onarım işi
Hizmet Alımı.
9 Personel ile 180 gün

b) Yapılacağı Yer

: Ankara Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi

: İşe Başlama Tarihi : 04.09.2020
İş Bitim Tarihi

: 02.03.2021

3 - İhalenin
a) Yapılacağı Yer

: Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati

: 06.08.2020 Saat 14:00

4 - İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18 Km.
Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve ¨. 118,00 (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 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim
günü olmalıdır.
8 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya
kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.
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.
5563/1-1
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KRİSTAL ŞEKER AMBALAJLAMASI HİZMET ALIM İŞİ
İHALE EDİLECEKTİR
Ankara Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Fabrikamız 2020/2021 Kampanya Dönemi Kristal Şeker Ambalajlaması Hizmet Alımı işi
T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale
Usulü İle İhale Edilecektir.
İhale Kayıt No

: 2020/372930

1 - İdarenin
a) Adresi

: Ayaş Yolu 18 Km Etimesgut/ANKARA

b) Telefon No

: 0 312 293 44 00

c) Faks No

: 0 312 244 90 78

2 - İhale Konusu Malın
a) Niteliği, Türü ve Miktarı

: Ankara

Şeker

Fabrikası

2020/2021

Kampanya

Döneminde ± % 20 toleranslı 67.000 ton kristal şekerin
ambalajlama ünitesinde 50 Kg lık Torbalara konulup,
ağzının dikilerek şeker ambarına verilmesi işidir.
b) Yapılacağı Yer

: Ankara Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi

: 04.09.2020 ile 19.01.2021 tarihleri arası olup (Tahmini
138 gün) Ankara Şeker Fabrikası 2020/2021 kampanya
dönemidir.

3 - İhalenin
a) Yapılacağı Yer

: Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati

: 05.08.2020 Saat 10.00

4 - İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18 Km.
Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve ¨. 118,00 (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 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim
günü olmalıdır.
8 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya
kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.
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.
5564/1-1
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KİREÇ OCAĞI TAHMİL TAHLİYE HİZMET ALIM İŞİ
İHALE EDİLECEKTİR
Ankara Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Fabrikamız 2020/2021 Kampanya Dönemi Kireç Ocağı Tahmil Tahliye Hizmet Alımı işi
T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale
Usulü İle İhale Edilecektir.
İhale Kayıt No
: 2020/372946
1 - İdarenin
a) Adresi
: Ayaş Yolu 18 Km Etimesgut/ANKARA
b) Telefon No
: 0 312 293 44 00
c) Faks No
: 0 312 244 90 78
2 - İhale Konusu Malın
a) Niteliği, Türü ve Miktarı
: Fabrikamızın 2020/2021 pancar kampanyası süresince her
vardiyada 6 işçi olmak üzere toplam 18 işçi tahmini 138
gün Kireç Ocaklarında günlük tahmini 200 ton, toplam
tahmini 26.000 ton kireç taşının ile (± % 20 toleranslı)
bant ile vagonete, günlük tahmini 14 ton, toplam tahmini
2.000 ton kok kömürünün dirgen ile kovalara
doldurularak vagonete boşaltılması ve vagonetin elle
itilerek ocak asansörüne verilmesi, ayrıca kok kömürünün
elekten elenmesi, kok kömürü ve kireç taşının iri
olanlarının çekiç veya balyozla kırılması, taş balastı ile
kok tozunun kepçe alabilecek şekilde kenara istif edilmesi
ve kireç ocağı maniplasyon sahası temizliği işidir
b) Yapılacağı Yer
: Ankara Şeker Fabrikası
c) İşin Süresi
: 04.09.2020 ile 19.01.2021 tarihleri arası olup (tahmini
138 gün) Ankara Şeker Fabrikası 2020/2021 kampanya
dönemidir.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı Yer
: Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu
b) Tarihi ve Saati
: 05.08.2020 Saat 14:00
4 - İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18 Km.
Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve ¨. 118,00 (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 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim
günü olmalıdır.
8 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya
kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.
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.
5565/1-1
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LABORATUVAR HİZMETLERİ ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Ankara Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Fabrikamız 2020/2021 Kampanya Dönemi Pancar Analiz Laboratuvarı ve Kalite Kontrol
Laboratuvarı Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği
Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.
İhale Kayıt No
: 2020/372917
1 - İdarenin
a) Adresi
: Ayaş Yolu 18 Km Etimesgut/ANKARA
b) Telefon No
: 0 312 293 44 00
c) Faks No
: 0 312 244 90 78
2 - İhale Konusu Malın
a) Niteliği, Türü ve Miktarı
: Ankara Şeker Fabrikası 2020/2021 kampanya
döneminde her vardiyada 12 kişi ve Gündüz 3 kişi
olmak üzere toplam 39 işçi ile Pancar Analiz
laboratuvarı ve Kalite Kontrol Laboratuvarı Hizmet
Alımı
b) Yapılacağı Yer
: Ankara Şeker Fabrikası
c) İşin Süresi
:
Pancar Analiz Laboratuvarı İşe Başlama Tarihi : 31.08.2020
Pancar Analiz Laboratuvarı İşin Bitiş Tarihi

: 01.12.2020

Kalite ve İşl. Kontrol Lab. İşe Başlama Tarihi : 03.09.2020
Kalite ve İşl. Kontrol Lab. İşin Bitiş Tarihi

: 01.02.2021

İş başlangıç ve bitiş tarihleri tahmini olup pancar işleme durumuna göre değişiklik
gösterebilecektir.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı Yer
: Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu
b) Tarihi ve Saati
: 06.08.2020 Saat 10.00
4 - İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18 Km.
Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve ¨. 118,00 (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 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim
günü olmalıdır.
8 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya
kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.
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.
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KRİSTAL ŞEKER AMBALAJLAMA HİZMETİ ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Fabrikamız 2020-2021 Kampanyası Kristal Şeker Ambalajlama Hizmetinin T.Ş.F.A.Ş.
Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliğine göre yapılması.
İhale kayıt numarası

: 2020/381485

1 - İdarenin
a) Adı ve adresi

: Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şeker evleri Mah. Yunus
Emre Cad. Kapı No: 2 15220 BURDUR

b) telefon ve faks numarası

: 0 248 233 19 35(4 Hat) - 0 248 233 12 67

c) elektronik posta adresi (varsa) :
2 - İhale konusu hizmetin
a) niteliği, türü ve miktarı

: Fabrikamız 2020-2021 Kampanyasında üretilecek
yaklaşık 95.200 ton şekerin ambalajlama ünitesinde 50
Kg’lık polipropilen torbalara konulup, torba ağzı
dikilerek şeker ambarına verilmesi işidir. Söz konusu
iş 36 kişi ile tahmini 160 gün sürecektir.

b) yapılacağı yer

: Burdur Şeker Fabrikası

c) işin süresi

: İşe başlama tarihinden itibaren yaklaşık 160 takvim
günüdür.

3 - İhalenin
a) yapılacağı yer

: Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı
Salonu

b) tarihi ve saati

: 06/08/2020 Perşembe Günü Saat 10.00

4 - İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 100,00 TL
karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın
almaları zorunludur.
5 - Teklifler 06/08/2020 Perşembe Günü Saat 10.00’a kadar Burdur Şeker Fabrikası
Haberleşme Servisine 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 120 takvim günü
olmalıdır.
8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara
tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
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LABORATUVAR İŞÇİLİĞİ HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Fabrikamız Kampanya Dönemi Pancar Analiz Laboratuvarı - Kalite ve İşletme Kontrol
Laboratuvarı Hizmet Alımı T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği’ne göre açık ihale usulü
ile ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası
: 2020/377090
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
: - Pancar Analiz Laboratuvarı için pancar getiren çiftçi
araçlarından numune alınıp % fire ile % polar şeker
varlığının tespiti;
- Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuvarı için numune
alınması ve analizlerinin yapılması işidir.
Pancar Analiz Laboratuvarında; 27 kişi (her vardiyada
8+1 ekip başı) pancar tesellümü süresince, Kalite ve
İşletme Kontrol Laboratuvarında; 16 kişi (her vardiyada
5 kişi) üç vardiya halinde; 1 kişi ise gündüz vardiyasında
kampanya süresince olmak üzere Toplam 43 kişi
çalıştırılacaktır.
b) Yapılacağı Yer
: Kastamonu Şeker Fabrikası
c) İşin Süresi
: - Pancar Analiz Laboratuvarı: 27 Kişi (± %20 toleranslı
110 gün)
- Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuvarı: 16 Kişi (± %20
toleranslı 120 gün)
3 - İhalenin
a) Yapılacağı Yer
: Kastamonu Şeker Fabrikası Toplantı Salonu
b) Tarihi ve Saati
: 06.08.2020, 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.
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.
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MEYDAN TEMİZLİK VE PANCAR YÜZDÜRME
HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Meydan temizlik ve pancar yüzdürme hizmetleri açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale kayıt no
: 2020/372427
1 - İdarenin
a) Adresi
: Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Sivrihisar Cad.
No: 195 Eskişehir
b) Telefon ve faks numarası : 0222-230 27 39 - 0222-230 27 38
2 - İhale konusu hizmetin:
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrikamızın 2020/2021 Kampanya Döneminde 42 Personel
ile 140 günde Meydan Temizlik ve Pancar Yüzdürme
Hizmetleri
b)Yapılacağı yer
: Kazım TAŞKENT- Eskişehir Şeker Fabrikası
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Kazım TAŞKENT- Eskişehir Şeker Fabrikası
b) Tarihi ve saati
: 05.08.2020 Çarşamba günü, Saat 10:00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza 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 yönetimdeki 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.
b) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin
noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
d) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen iş
ortaklığı beyannamesi.
e) Tüzel kişi tarafından İş Deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar birliği
veya Yeminli Mali Müşavir ya da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Noter tarafından ilk
ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 yıldır kesintisiz
olarak bu şartın korunduğunu gösteren, Standart forma uygun belge.
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler:
4.2.1. İş Deneyim Belgeleri:
Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme
kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet
tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş
deneyimini gösteren belgelerin,
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Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme
bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son
beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin
verilmesi zorunludur.
Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaştığı
tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de yukarıdaki
fıkra kapsamında değerlendirilir.
Teklif edilen bedelin % 30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek
sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.
İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların
her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak
veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz.
4.2.2. İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler: İhale konusu iş veya Kamu veya
Özel Sektörde personel çalıştırılmasına dayalı faaliyet gösteren Gerçek ve Tüzel kişilerin yapmış
olduğu işler.
5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
7 - Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif; en
düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
8 - İhale dokümanı Kazım TAŞKENT- Eskişehir Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde
görülebilir ve 118,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların
İhale dokümanını satın almaları zorunludur.
9 - Teklifler, İhale tarih ve saatine kadar Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası
Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
10 - Gereği halinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin ihale gün ve
saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.
11 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale
sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarlarla
çarpılması sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.
12 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir.
13 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü
olmalıdır.
14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
15 - Bu İhale (Ceza ve Yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kamu
İhale Kanunlarına tabi değildir.
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LABORATUVAR YARDIMCI İŞÇİLİK HİZMETİ ALIM İŞİ
İHALE EDİLECEKTİR
Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
2020/2021 Kampanya Döneminde Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuvarında Yapılacak
Yardımcı İşçilik Hizmet Alımı Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.
İhale kayıt no

: 2020/373977

1 - İdarenin
a) Adresi

: Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Sivrihisar Cad.
No: 195 Tepebaşı/Eskişehir

b) Telefon ve faks numarası : 0222-230 27 39 (10 hat) - 0222-230 27 38
2 - İhale konusu hizmetin

:

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 2020/2021 kampanya döneminde Kalite ve İşletme Kontrol
Laboratuvarında 15 (onbeş) personel ile ±%20 toleranslı
140 (Yüzkırk) gün süreli yapılacak olan yardımcı işçilik
hizmeti
b) Yapılacağı yer

: Kazım Taşkent- Eskişehir Şeker Fabrikası

3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer

: Kazım Taşkent-Eskişehir Şeker Fabrikası - Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

: 06.08.2020 Perşembe günü - Saat 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza 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 yönetimdeki 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.
b) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
c) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin
noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
d) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen iş
ortaklığı beyannamesi.
e) Tüzel kişi tarafından İş Deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar birliği
veya Yeminli Mali Müşavir ya da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve ya Noter tarafından ilk
ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 yıldır kesintisiz
olarak bu şartın korunduğunu gösteren, Standart forma uygun belge.
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4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler:
4.2.1. İş Deneyim Belgeleri:
Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme
kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet
tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş
deneyimini gösteren belgelerin,
Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme
bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son
beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin
verilmesi zorunludur.
Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaştığı
tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de yukarıdaki
fıkra kapsamında değerlendirilir.
Teklif edilen bedelin % 30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek
sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.
İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların
her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak
veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz.
4.2.2. İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler: İhale konusu iş veya Kamu veya
Özel Sektörde Personel çalıştırılmasına dayalı faaliyet gösteren Gerçek ve Tüzel kişilerin yapmış
olduğu işler ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir.
5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
7 - Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif; en
düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
8 - İhale dokümanı Kazım Taşkent-Eskişehir Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde
görülebilir ve 118,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların
İhale dokümanını satın almaları zorunludur.
9 - Teklifler, İhale Tarih ve Saatine kadar Kazım Taşkent-Eskişehir Şeker Fabrikası
Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
10 - Gereği halinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin ihale gün ve
saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.
11 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale
sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarlarla
çarpılması sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.
12 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir.
13 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü
olmalıdır.
14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
15 - Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kamu
İhale Kanunlarına tabi değildir.
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EVSEL ATIK SU İLE ÇAMUR SUSUZLAŞTIRMA TESİSLERİNİN İŞLETİMİ,
BAKIM VE ONARIM İŞLERİ HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Evsel Atık Su ile Çamur Susuzlaştırma Tesislerinin İşletimi, Bakım ve Onarım İşleri
Hizmet işçiliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale kayıt no

: 2020/382093

1 - İdarenin
a) Adresi

: Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğü Fevzi
Çakmak Mahallesi Gazi Bulvarı No: 148 / UŞAK

b) Telefon ve faks numarası : 0(276) 231 14 91- 0(276) 231 17 32
2 - İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 12 ay süre ile 2 kişi, kampanya dönemi ise mevcut çalışan
2 kişiye ilave olarak tahmini 4 ay süre ile 4 kişi
çalışacaktır.
b) Yapılacağı yer

: Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası

3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer

: Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

: 06.08.2020 Perşembe günü saat 14:30

4 - İhale dokümanı Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir
ve 118,00 TL (Y.Yüzonsekiztürklirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif
verecek olanların İhale dokümanını satın almaları zorunludur.
5 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir.
6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü
olmalıdır.
7 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri
Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, Türkiye Şeker
Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır.
Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
5677/1-1
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ÖN YETERLİK İLANI
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden:
Deney Hayvanları Barındırma ve Sterilizasyon Sistemleri alımı işi için, 4734 Sayılı Kamu
İhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan
1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 19. maddesine göre belli istekliler
arasında ihale usulüyle ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
1 - İdarenin
a) Adresi
: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Bilimsel
Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Avcılar
Kampüsü İdari Birimler Binası, Avcılar/İSTANBUL
b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0 212 404 07 94-95 / Faks: 0 212 404 0701
c) Elektronik Posta Adresi : iuc.bapsatinalma@istanbul.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)
:
2 - Ön yeterlik konusu malın
No Niteliği Türü

Miktarı

Birim

1

Bireysel Havalandırmalı (IVC) Fare Kafes Sistemi

1

Adet

2

Bireysel Havalandırmalı (IVC) Sıçan Kafes Sistemi

1

Adet

3

Tip II Fare Kafes Seti (Rak Dahil)

1

Adet

4

Tip III Sıçan Kafes Seti (Rak Dahil)

1

Adet

5

Tavşan Kafes Seti

5

Adet

6

Kafes Yıkama Cihazı

1

Adet

7

Kafes Değiştirme Kabini

1

Adet

8

Çift Kapılı Otoklav

1

Adet

9

Altlık Materyali Bertaraf Kabini

1

Adet

1

Adet

10 Metabolik Kafes Seti
a) İhale Kayıt No
b) Teslim yerleri

: 2020/383216
: İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Rektörlüğü/İstanbul
Üniversitesi - Cerrahpaşa Rektörlüğü/Büyükçekmece Kampüsü/
DETALAB
c) Teslim tarihi
: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 90 gün içinde teslim
edilecektir.
d) İhale Tarihi ve Saati
: 13.08.2020 Perşembe Günü Saat: 11.00’da
3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin
a) Yapılacağı yer
: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü / Bilimsel
Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Avcılar Kampüsü
İdari Birimler Binası, Avcılar / İSTANBUL
4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik
değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
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4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
4.1.1. (Mülga bent: 25/01/2017-29959 R.G./9. md.)
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. Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
4.1.4. Bu 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,
4.1.4. Bu Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, sekli ve içeriği Mal Alımı
İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,
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, bu Şartname ekinde yer alan standart forma
uygun iş ortaklığı beyannamesi,
4.1.7. Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan
isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,
4.1.8. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan
yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi,
4.1.9. 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. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.2.1.Bu madde boş bırakılmıştır.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.3.1.Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) Aday veya istekli, İmalatçı ise imalatçının (IVC) Kafes ve diğer sistemlerin Türkiye
Temsilcisi olduğunu gösteren onaylı belge veya belgeler,
b) Aday veya istekli, Temsilcinin (IVC) Kafes ve diğer sistemlerin bayisi olması
durumunda ise Distribütör tarafından yetki verildiğine dair onaylı belge veya belgeler,
c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki
belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi,
İş ortaklığında ortaklardan birinin teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya
yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.
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4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye
cevapları ve açıklamaları içeren doküman
4.3.2.1. İstekli tarafından önerilen ürün ile ilgili teknik şartname ile karşılaştırma
yapılabilmesi için teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım
materyallerini eksiksiz sunması gerekir. Teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında teknik
şartnamenin tüm maddelerinin cevabının isteklice imzalı ve kaşeli olarak verilmesi
gerekmektedir. Önerilen ürünler teknik şartnameye uymak zorundadır. Teknik Şartnameye
uymayan ürünler değerlendirme dışı bırakılır.
4.3.3. Kalite ve standart ile ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
4.3.3.1. Aday ve istekli, TSE’nin ‘’Hizmet Yeterlilik Belgesini’’ ihale dosyasında
sunulmalıdır.
4.3.3.2. Aday veya istekli, Uluslararası akredite bir kuruluş tarafından onaylı EN ISO
9001, EN ISO 13485 belgelerini ihale dosyasında sunmak zorundadır.
4.3.3.3. Aday veya istekli, Çift Kapılı Otoklav Cihazı için EN 285 standardına uygun
bağımsız ve Uluslararası akredite bir kuruluş tarafından onaylı ‘’Tip Testi’’ belgesini sunmalıdır.
4.3.3.4. Aday veya istekli, Çift Kapılı Otoklav Cihazı için Basınçlı Ekipman Direktifi
2014/68 EU ve Medikal Cihaz Direktifine (93/42/EEC) uygunluğunu gösteren CE Sertifikasını
sunmak zorundadır.
4.3.3.5. Aday veya istekli, (IVC) Kafes ve diğer sistemlerinin Türkiye’de en az 5 (beş)
adet Tarım ve Orman Bakanlığı çalışma izni olan merkezde kullanıldığını gösteren Referans
Listesi sunmalıdır.
4.3.3.6. Aday veya istekli, Altlık Materyali Bertaraf Kabini için ise Türkiye’de en az 2
(iki) adet Tarım ve Orman Bakanlığı çalışma izni olan merkezde kullanıldığını gösteren Referans
Listesi sunmalıdır.
5 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. İhalede yerli istekliler lehine fiyat
avantajı uygulanmayacaktır.
6 - Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir.
6.1. Benzer iş olarak, kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen Deney Hayvanlarını
Barındırma ve Sterilizasyon Sistemi (Kafes Sistemleri) ismini içeren iş deneyim belgesi kabul
edilecektir.
7 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı İ.Ü. Cerrahpaşa Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinasyon Birimi Avcılar Kampüsü Avcılar/İSTANBUL adresinden görülebilir ve 100,00Türk Lirası karşılığı İ.Ü.-Cerrahpaşa Strateji Geliştirme Başkanlığına (TR19 0001 2009 8200
0004 0001 16) yatırılan bedelin makbuzu ile yine aynı adresten satın alınabilir.
7.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar İstanbul
Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Avcılar Kampüsü, Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinasyon Birimi, Avcılar Kampüsü İdari Birimler Binası, Avcılar / İSTANBUL adresine
elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
5701/1-1
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MUHTELİF ARAÇ PARÇALARI VE MUHTELİF
HURDA MALZEME SATILACAKTIR
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:
Teknik özellikleri ve durumu itibarıyla ihtiyaç fazlası olan Hurda Müdürlüklerimiz sahası
ile farklı İl/İlçe, farklı Kurum/Kuruluşların depo/sahalarında bulunan aşağıda müfredatı kayıtlı
muhtelif hurda malzemeler Kurum/Kuruluşların depo/sahalarından teslim-tesellüm edilmek üzere
kapalı zarfla teklif alınarak ihale suretiyle aşağıda belirtilen tarihlerde satışa arz edilmiştir.
Muhtelif araç parçaları, iş makinesi parçaları, iş makinası, alüminyum, pik muh.
paslanmaz hurdası, muh. dizel ve benzinli motor hurdası, muh. ayıklanması ekonomik olmayan
demir çelik malzeme hurdası, muh. atelye artığı malzeme hurdası. Muh. elektrik motoru ve
dinamosu hurdası, muh. Elektrik-elektronik, trafo ve trafo ekipmanları, tesis (su pompası tesisi),
tank, varil, tüp, kağıt, kesici ve ayırıcı, izolatör, kamptreyler, konteyner, tekne ve römorkör,
konveyör bant lastiği, karkas vasfında dış lastik, yatak ve tekstil, demir çeliğe lastik akupleli
Pad(takoz) ve tank mili, demir çeliğe lastik akupleli tank palet, doğalgaz sayaç, ahşap, kamyon
kasası, muh. plastik, muh. inşaat demiri hurdası, muh. tezgah ve alet hurdası, demir çelik talaşı,
yağ ve varil, muh. mazot hurdası, muh. galvanizli çelik halat ve diğer lastik hurdaları vb. muhtelif
malzeme hurdaları.
İHALE TARİHİ
04 AĞUSTOS 2020 SALI
06 AĞUSTOS 2020 PERŞEMBE
11 AĞUSTOS 2020 SALI
13 AĞUSTOS 2020 PERŞEMBE
18 AĞUSTOS 2020 SALI
20 AĞUSTOS 2020 PERŞEMBE
25 AĞUSTOS 2020 SALI
27 AĞUSTOS 2020 PERŞEMBE

İHALE SAATİ
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00

İHALENİN YAPILACAĞI YER
MERKEZ/ANKARA
MERKEZ/ANKARA
MERKEZ/ANKARA
MERKEZ/ANKARA
MERKEZ/ANKARA
MERKEZ/ANKARA
MERKEZ/ANKARA
MERKEZ/ANKARA

Şartnameler, Ankara MKE Hurda İşletmesi Pazarlama ve Satış Müdürlüğü, KIRIKKALE,
Aliağa/İZMİR ve Seymen/İZMİT MKE Hurda Müdürlüklerinden temin edilebilir.
TEKLİFLER EN GEÇ YUKARIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SAAT 14:00'E
KADAR ANKARA MKE HURDA İŞLETMESİ PAZARLAMA ve SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜNE
VERİLMİŞ OLACAKTIR.
Geçici ve kesin teminatlar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen kapsam ve şekle
uygun olacaktır.
İşletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine
yapmakta veya ihale mevzuunu parçalayıp ayrı ayrı yapmakta serbesttir.
Daha geniş bilgi için aşağıdaki telefonlarımıza müracaat edilebilir.
PAZARLAMA
MÜDÜRLÜĞÜ:
ALİAĞA HUR. MD. :
KIRIKKALE HUR. MD. :
SEYMEN HUR. MD. :

0312 384 10 65 - 0312 384 03 07 / 175-161-163-162
0232 625 11 20 / 128 - 129-130
0318 224 28 98
0262 341 37 97 / 124-126
5672/1-1
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
Mülkiyeti Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait aşağıda mahalle, Ada, Parsel, Mesahası
ve niteliği açık şekilde belirtilen taşınmazların satış ihalesi 11/08/2020 Salı günü saat 15:00 da
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine istinaden Kapalı Teklif usulü ile Büyükşehir
Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.
Söz konusu arsaların tahmin edilen (muhammen) satış bedelleri, ihalenin geçici teminat
bedelleri aşağıda belirtilmiştir.

S.
No
1
2
3
4
5

S.
No
1
2
3
4
5
S.
No
1

S.
No
1
2
S.
No
1

PALANDÖKEN İLÇESİ OSMANGAZİ MAHALLESİNDE BULUNAN TAŞINMAZLAR
Ana
Pay/
Hisse
m² Birim
Muhammen
% 3 Geçici
Ada Parsel
İmar Durumu
Taşınmaz
Payda Oranı m² Fiyatı TL
Bedel TL
Teminat TL
m²
Konut Bl-5 Kat
203
16
Taks:0,40
1.659,95
1/1
1.659,95 1.400,00 2.323.930,00
69.718,00
Kaks: 2,00
Konut / E=2,50
218
26
7.087,47
1/1
7.087,47 1.000,00 7.087.470,00
212.625,00
Yençok= 10 Kat
Konut
12514
2
E=2.50
3.200,00
1/1
3.200,00 900,00
3.040.000,00
91.200,00
Yençok=24.50m
Konut
12514
5
E=2.50
3.200,00
1/1
3.200,00 950,00
3.040.000,00
91.200,00
Yençok=24.50m
Konut
12514
6
E=2.50
3.223,22
1/1
3.223,22 950,00
3.062.059,00
91.862,00
Yençok=24.50m
PALANDÖKEN İLÇESİ SOLAKZADE MAHALLESİNDE BULUNAN TAŞINMAZLAR
Ana
Pay/
Hisse
m² Birim
Muhammen
% 3 Geçici
Ada Parsel İmar Durumu
Taşınmaz
Payda Oranı m² Fiyatı TL
Bedel TL
Teminat TL
m²
9530
5
6.469,29
1/1
6.469,29 3.500,00 22.642.515,00 679.276,00
9530
6
1/1
10.148,06 4.000,00 40.592.240,00 1.217.768,00
Ticaret + Konut 10.148,06
E=3,00
9530
7
5.806,78
1/1
5.806,78 3.750,00 21.775.425,00 653.263,00
Hmax=39,50
9532
5
6.614,17
1/1
6.614,17 3.000,00 19.842.510,00 595.276,00
9532
7
7.004,59
1/1
7.004,59 3.000,00 21.013.770,00 630.414,00
YAKUTİYE İLÇESİ MURATPAŞA MAHALLESİNDE BULUNAN TAŞINMAZ
Ana
Pay/
Hisse
m² Birim Muhammen % 3 Geçici
Ada Parsel
İmar Durumu
Taşınmaz
Payda Oranı m² Fiyatı TL
Bedel TL
Teminat TL
m²
Ticaret+Konut
13135
1
Bl-6 Kat
17.530,48
1/1
17.530,48 1.500,00 26.295.720,00 788.872,00
Taks:0,30 Kaks: 1,80
YAKUTİYE İLÇESİ HASANİBASRİ MAHALLESİNDE BULUNAN TAŞINMAZLAR
Ana
Pay/
Hisse
m² Birim
Muhammen
% 3 Geçici
Ada Parsel İmar Durumu
Taşınmaz
Payda Oranı m² Fiyatı TL
Bedel TL
Teminat TL
m²
12454
5
Ticaret + Konut 6.696,18
1/1
6.696,18 2.500,00 16.740.450,00 502.214,00
E=3,00 ve
12455
7
2.814,91
1/1
2.814,91 2.200,00 6.192.802,00
185.785,00
Hmax=24,50
YAKUTİYE İLÇESİ GEZ MAHALLESİNDE BULUNAN TAŞINMAZLAR (AKARYAKIT İSTASYONU VE ARSASI)
Yapı+ Arsa Toplam
Taşınmaz Pay/ Akaryakıt İstasyonu
% 3 Geçici
Ada Parsel
Arsa Bedeli TL Muhammen Bedeli
Payda Yapı Bedeli (TL)
Teminat TL
m²
TL
1
5
3.392,21
1/1
233.076,00
40.365.195,83
40.598.271,83
1.217.949,00
ŞARTNAME BEDELİ 600,00-TL’DİR
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Taşınmazların satış bedelinin en az %50’ si peşin kalan %50’ si ise 20(Yirmi) ay eşit
taksitle ödenecektir. Peşin ödenmesi halinde %3 indirim yapılacaktır.
İhale zarflarını aşağıda ve şartnamesinde istenilen belgeler ile birlikte sırasına uygun
olarak hazırlanarak kapalı zarf içerisinde ihale komisyonuna iletilmek üzere Emlak ve İstimlak
Daire Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğüne 11/08/2020 Salı günü saat 14:30’ a kadar teslim
edilebilir.
İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR
1- Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcuttur.)
2- Kanuni ikametgâh sahibi olmak.
3- Tebligat için Türkiye’ de adres göstermek.
4- Gerçek veya Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli İmza sirküleri veya imza
beyannamesi ve kimlik fotokopisi.
5- İstekliler adına vekâleten ihaleye katılım var ise, istekli adına teklifte bulunacak
kişilerin vekâletnameleri ile birlikte vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya
imza beyannamesi.
6- Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığından temin edilecek
(Emlak, ESKİ, Hukuk vb.) ilişiksiz belgesi.
7- Erzurum Büyükşehir Belediyesi adına alınmış muhammen (tahmin edilen) bedelin
%3’ü kadar geçici teminat alındı makbuzu veya limit dâhili süresiz teyitli Banka Geçici Teminat
mektubu. 2886 Sayılı yasaya göre aranacaktır.
8- Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihalenin
üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi) her biri ortaklar
tarafından ayrı ayrı sunulacaktır.
9- Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.
10- Şartname bedeli ve ekleri ücreti mukabilinde Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı.
Emlak Şube Müdürlüğünden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.
11- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, onaylayıp onaylamamakta ve uygun bedeli tespitte
serbesttir.
12- 2886 Sayılı devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar, bu
ihaleye katılamazlar.
13- Tüzel kişi olması halinde bağlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından alınacak Faaliyet
yetki belgesi, Oda sicil kayıt sureti, İhale durum ve men ceza belgesi
14- Her türlü vergi, resim, harç ve sözleşme giderleri ihale üzerinde kalan yükleniciye
aittir.
15- Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler
kabul edilmeyecektir.
İlan olunur.

5303/1-1
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HES TESİSİ YAPIMI VE KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Rize Belediye Başkanlığından:
İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İLE İŞİN NEVİ VE MİKTARI
MADDE 1 Belediye Meclisinin 17.06.2020 tarih ve 2020-60 sayılı kararı gereğince, Belediyemiz
tarafından Dağbaşı –Dosma su depoları arası isale hattı yapımı ve bu isale hattı kullanılarak
Dosma (DM-5) su deposu girişinde HES Tesisi yapılması işi projelendirilmiş olup, bu kapsamda
HES Tesisinin yapılması şartı ile 30 yılı geçmemek üzere işletim hakkının kiraya verilmesi kararı
verilmiştir.
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ihale
suretiyle HES projesi tesisinin yapılması şartıyla 30 yıl süre ile işletme (intifa) hakkının şartname
dahilinde ihale suretiyle verilmesine ve üretilecek olan elektrik enerjisinin satışından elde edilen
gelirin % 40’dan artırım yapılarak en yüksek teklif verene şartname dahilinde ihale edilecektir.
ŞARTNAME VE EKLERİNİN TEMİNİ
MADDE 2 İstekliler, İhale şartname ve eklerini hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde Rize
Belediyesi Taşınmaz Şefliğinden ücretsiz görülebilir veya Belediyemiz Mali Hizmetler
Müdürlüğüne ihale dosya bedeli olan 1.000TL (Bin Türk Lirası) yatırılarak Taşınmaz Servisinden
ihale dosyası alınabilir.
İHALE YERİ VE TARİHİ
MADDE 3 İşin ihalesi 04.08.2020 Salı günü saat:15.00 de Rize Belediyesi Encümen Toplantı
Salonunda, Belediye Encümen’i huzurunda yapılacaktır.
İŞİN TAHMİN EDİLEN BEDELİ
MADDE 4 İhaleye konu işin tahmini inşaat maliyeti bedeli 7.348.815,31TL (Yedi milyon üç yüz kırk
sekiz bin sekiz yüz on beş Türk Lirası otuz bir kuruş) dır. Yapım bedeli, bu bedeli aştığı takdirde
yüklenici idareden herhangi bir hak iddia etmeyecektir.
TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR
MADDE 5 5.1.) Geçici Teminat: İşin tahmin edilen inşaat maliyet bedeli 7.348.815,31TL (Yedi
milyon üç yüz kırk sekiz bin sekiz yüz on beş Türk Lirası otuz bir kuruş) ile yıllık tahmini
üretilecek elektrik bedeli 2.224.718,80TL.(İki Milyon iki yüz yirmi dört bin yedi yüz on sekiz
Türk lirası seksen kuruş) nin % 40 muhammen bedeli 889.887,52 TL nin (Sekizyüz seksen dokuz
bin sekiz yüz seksen yedi Türk lirası elli iki kuruş) toplamı 8.238.702,83TL.(Sekiz milyon İki yüz
otuz sekiz bin yedi yüz iki Türk Lirası seksen üç kuruş) nın %3’ü olan 247.161,08TL. (İki yüz
kırk yedi bin yüz altmış bir Türk Lirası sekiz kuruş) dır.
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5.2.) İhaleye kabul edilmeyen veya çekilen ya da kazanamayanların geçici teminatları,
yetkilinin dilekçe ile müracaatında iade edilir. İhaleyi kazananın geçici teminatı, kesin teminatla
değiştirilinceye kadar İdare tarafından tutulacaktır.
İHALE TEKLİF ŞARTLARI
MADDE 6 - İhale teklif şartları idari şartnamede belirtilmiştir.
İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER
MADDE7 İhaleye katılmak isteyen;
a. Gerçek kişiler için;
a.1- Kanuni İkametgah adresi göstermesi
a.2- Vukuatlı Nüfus kaydı
a.3- İmza sirküleri ( Noter tasdikli)
a.4- Sabıka Kaydı
a.5- Vekaleten girecekler için vekaletname (noter onaylı)
a.6- Vekaleten girecekler için vekil tayin eden ve vekil olanın sabıka kaydı
b. Şirket olarak katılacaklar için;
b.1- Şirket adına girecek olanların şirket yetki belgesi (noter tasdikli)
b.2- Ticaret odası sicil kaydı
b.3- İmza Sirküleri (noter onaylı)
b.4- Şirket ortakları ve şirket yetkilisinin sabıka kaydı
b.5- Vekaleten girecekler için vekaletname(noter onaylı)
b.6- Vekaleten girecekler için vekil tayin eden ve vekil olanın sabıka kaydı
b.7- Tebligat için adres beyanı
b.8- Ticaret sicil gazetesi
c. Ortak girişim olması halinde ;(ortaklar aşağıdaki belgeleri ayrı ayrı sunmak
zorundadır.)
c.1- Noter onaylı ortaklık belgesi
c.2- Ortakların imza sirküleri(noter onaylı)
c.3- Ortaklar için her bir ortak adına düzenlenen sabıka kaydı
c.4- Adres beyanları, gerçek kişi olmaları halinde Vukuatlı Nüfus kaydı
c.5- Şirket olması durumunda oda kayıt belgelerini, İmza sirküleri,Şirket adına girecek
olanların şirket yetki belgesi (noter tasdikli), şirket ortakları ve şirket yetkilisinin sabıka kaydı,
Ticaret sicil gazetesi
c.6- Vekaleten girecekler için vekaletname(noter onaylı)
d. Tüm katılımcılar için;
d.1- Belediyemize borcu olmadığına dair belge
d.2- Geçici teminat makbuzu
d.3- Şartname alındı makbuzu
d.4- Tüm ihalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair belge
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d.5- İhale ilan tarihi itibariyle SSK borcu yoktur belgesi
d.6- İhale ilan tarihi itibariyle Vergi borcu yoktur belgesi
e- Geçici teminat ve şartname alındı makbuzunu ortaklar için ortaklardan birinin vermesi
yeterli olup, şirket olarak girecekler için şirket adına, gerçek kişiler için ihaleye girecek olan kişi
adına düzenlenmelidir.
MADDE 8 - Tüm vergi, resim, harçlar ihaleyi alana aittir.
MADDE 9 - İdarenin Adresi:
Belediye Hizmet Binası Mali Hizmetler Müdürlüğü
Taşınmaz Servisi Kat: 1
Piriçelebi Mahallesi Menderes Bulvarı 53100 RİZE
Telefaks: 0464 214 40 91
Mail Adresi: taşınmazservisi@rize.bel.tr
TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI
MADDE 10 10.1) İç Zarf: Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu bir
zarfa konulup kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve tebligata esas olarak
göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır.
10.2) Dış Zarf: İç zarf, geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu 7.maddede
istenen diğer belgeler ile birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır.
TEKLİFLERİN VERİLMESİ
MADDE 11 11.1) Usulüne uygun hazırlanmış teklifler ilanda belirtilen ihale günü ve saatine kadar,
Mali Hizmetler Müdürlüğü Taşınmaz Servisine verilecektir. (Rize Belediyesi )
11.2) Teklifler iadeli taahhütlü olarak ta gönderilebilir.
11.3) Telgraf ile yapılan müracaatlar ve postada meydana gelen gecikmeler kabul
edilmez.
11.4) Saat ayarında; Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esastır.
MADDE 12 - Söz konusu ihale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş
olup, istenen bütün bilgi ve belgelerin (teklif mektupları ve geçici teminatlar dahil) bu kanuna
uygun olması gerekmektedir. Ayrıca istenen bütün belgeler, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde
alınmış olmalıdır.
MADDE 13 - İşbu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, yap-işlet-devret modeli ile HES
projesi tesisinin yapılması ve 30 yıl süre ile işletilmesi (intifa hakkı) işinde, ihale şartnameleri
hükümleri uygulanacaktır.
MADDE 14 - Belediye Encümeni 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29.maddesi
gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.
İlan olunur.
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İHALE İLANI
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
İdare: Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ)
Proje: Yenilenebilir Enerji Entegrasyonu Projesi (REIP) – Ek Finansman (AF)
İhale Adı: 400 kV Çanakkale Boğaz (Lapseki 3-Sütlüce 3) Geçişi & İzmit Körfez
(Hersek-Dilovası) Geçişi Denizaltı Kablo Bağlantı İşleri
Ülke: Türkiye
Dünya Bankası Kredi No: P169143
İhale Referansı: DB.KAB.19
Tarih:
1. TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ), Uluslararası İmar ve
Kalkınma Bankasından Yenilenebilir Enerji Entegrasyonu Projesi – Ek Finansman kapsamında
bir ikraz temin etmiştir. Söz konusu bu ikraz gelirinin bir kısmı 400 kV Çanakkale Boğaz
(Lapseki 3-Sütlüce 3) Geçişi (Lot 1) & İzmit Körfez (Hersek-Dilovası) Geçişi ve bağlantılı Kara
Kabloları (Lot 2) Denizaltı Kablo Bağlantı İşleri (DB.KAB.19) sözleşmesi kapsamındaki uygun
ödemeler için kullanılması planlanmıştır.
2. TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ), teklif vermeye uygun
isteklileri aşağıda açıklanan tesis/yapım ve devreye alma işi için kapalı teklif vermeye davet
etmektedir: 400 kV Çanakkale Boğaz (Lapseki 3-Sütlüce 3) Geçişi (Lot 1) & İzmit Körfez
(Hersek-Dilovası) Geçişi ve bağlantılı Kara Kabloları (Lot 2) Denizaltı Kablo Bağlantı İşleri için
Malların Temini (400 kV çapraz-bağlı polietilen (XLPE) izoleli güç kabloları ve aksesuarları,
fiber optik kablolar ve aksesuarları), testi, nakliyesi, teslimi, gümrükteki gerekli hizmetler ve
sahadaki depolama, mühendislik ve projelendirme hizmetleri, kurulumun tamamlanması,
konstrüksiyon, tesis/yapım, süpervizyon, inşaat işleri, devreye alma, saha testleri ve garanti
süresinin bitiminden sonra, 5 yıllık tamir işleri de dahil olmak üzere, istenen çalışma koşullarında
teslim edilmesi..
3. İstekliler, ihale dokümanında ayrıntılı olarak tanımlandığı gibi, bir veya her iki kısım
için teklif verebilirler. Birden fazla kısım kazanılması halinde indirim yapmak isteyen istekliler,
bu indirimlerin teklif mektubuna dahil edilmesi şartıyla sözleşme yapılmasına izin verilecektir.
İstekliler
Yeterlik
Kriterlerine
aşağıdaki
bağlantı
adresinden
göz
atabilirler:
https://www.teias.gov.tr/tr-TR/ihaleler
4. İhale, Dünya Bankası’nın “IPF Borçlularına Yönelik İhale Düzenlemeleri” ( Temmuz,
2016) (Revizyon: Temmuz 2016, Kasım 2017 ve Ağustos 2018 “(İhale Düzenlemeleri)” nde
belirtilen Teklif Talebi (RFB) yöntemi kullanılarak uluslararası rekabetçi ihale yoluyla
gerçekleştirilecek ve İhale Düzenlemelerinde tanımlandığı gibi tüm uygun teklif sahiplerine
açıktır.
5. İlgili uygun istekliler aşağıdaki adresten 09:00 – 17:00 saatleri arasında daha fazla bilgi
alabilirler
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ),
TİCARET DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Bilal ÇIRAK, Müdür Yrd. (G.)
Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No:2 Kat: 15, Oda No: 15030
Çankaya - ANKARA / TÜRKİYE
Tel. : +90 312 203 89 11
Faks : +90 312 203 82 88
e-posta : bilal.cirak@teias.gov.tr
6. İngilizce ihale dokümanı, istekliler tarafından aşağıdaki adrese, iade edilmeyecek
9.000,00 TL’nin ya da 1.500,00 ABD Doları’nın (KDV dahil) ödendiğini gösteren dekont ile
yazılı başvuru yapılarak alınabilir. Ödeme aşağıda belirtilen hesap numaralarına doğrudan
yapılacaktır. Yerel teslimatta ihale dokümanı posta ile gönderilecektir.
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Banka İsmi ve Banka Hesap No
:
Dolar Hesabı: Vakıfbank Kızılay Şubesi, No : 00158048000941781
IBAN No
: TR350001500158048000941781
TL Hesabı: Vakıfbank TEK Büro Şubesi, No : 00158007281639948
IBAN No:
TR880001500158007281639948
7. Teklifler 29/09/2020 tarihinde saat 14:00’a (yerel saatle) kadar ya da öncesinde aşağıda
belirtilen adrese teslim edilecektir. Elektronik ihaleye izin verilmeyecektir. Geç teslim edilen
teklifler reddedilecektir. Teklifler, teklif sahiplerinin belirlenmiş temsilcilerinin ve aşağıdaki
adreste bulunmak isteyen herkesin huzurunda 29/09/2020 tarihinde saat 14:00’da (yerel saatle)
açılacaktır.
8. Bütün Teklifler Çanakkale Boğaz (Lapseki3-Sütlüce 3) Geçişi Projesi (Lot 1) için
800.000,00 EURO, İzmit Körfez (Hersek-Dilovası) Geçişi Projesi (Lot 2) için 1.000.000,00
EURO ya da muadili serbest döviz kuru değerinde geçici teminat(lar) ile birlikte teslim edilecektir
9. Yukarıda belirtilen adres:
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ)
BEYAZ SALON,
Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No:12, 4. Kat T BLOK
Çankaya - ANKARA / TURKEY
5698/1/1-1

—— • ——
INVITATION FOR BIDS (IFB)
REPUBLIC of TURKEY
Employer: Turkish Electricity Transmission Corporation (TEİAŞ)
Project: Renewable Energy Integration Project (REIP) – Additional Financing (AF)
Contract title: 400 kV Çanakkale Strait (Lapseki 3-Sütlüce 3) Crossing & İzmit Gulf
(Hersek-Dilovası) Crossing Submarine Cable Connection.
Country: Turkey
Loan No. /Credit No. / Grant No.: P169143
RFB No: DB.KAB.19
Issued on: …………………
1. The Turkish Electricity Transmission Corporation (TEİAŞ) has received financing
from the World Bank toward the cost of the Renewable Energy Integration Project (REIP) –
Additional Financing (AF), and intends to apply part of the proceeds toward payments under the
Contracts for 400 kV Çanakkale Strait (Lapseki 3-Sütlüce 3) Crossing (Lot 1) & İzmit Gulf
(Hersek-Dilovası) Crossing and associated Land Cables (Lot 2) Submarine Cable Connection
(DB.KAB.19).
2. The Turkish Electricity Transmission Corporation (TEİAŞ) now invites sealed Bids
from eligible Bidders for the construction and completion of following Work: Supply of Goods
(400 kV cross-linked polyethylene (XLPE) insulated power cables and accessories, fiber optic
cables and accessories), testing, transport, delivery, services required at customs and storage at
site, engineering and design services, complete erection, construction, installation, supervision,
civil works, commissioning, site testing and handing over in satisfactory operating condition
including repair works for 5 years after the expiry of the guarantee period of 400 kV Çanakkale
Strait (Lapseki 3-Sütlüce 3) Crossing (Lot 1) & İzmit Gulf (Hersek-Dilovası) Crossing and
associated Land Cables (Lot 2) Submarine Cable Connection Works.
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3. Bidders may Bid for one or both lots (contracts), as further defined in the bidding
document. Bidders wishing to offer discounts in case they are awarded more than one contract
will be allowed to do so provided those discounts are included in the Letter of Bid. The Bidders
may review the qualification requirements at the following link: https://www.teias.gov.tr/trTR/ihaleler
4. Bidding will be conducted through international competitive procurement using a
Request for Bids (RFB) as specified in the World Bank’s “Procurement Regulations for IPF
Borrowers (July 2016 revised in November 2017 and August 2018) (Procurement Regulations)”,
and is open to all eligible Bidders as defined in the Procurement Regulations.
5. Interested eligible Bidders may obtain further information from
TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ),
TRADE DEPARTMENT,
and inspect the bidding document during office hours 09:00 a.m. to 5:00 p.m. at the
address given below
Bilal ÇIRAK, Assistant Manager
Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, 15th Floor, Room No:30
Çankaya - ANKARA / TURKEY
Phone : +90 312 203 89 11
Fax : +90 312 203 82 88
e-mail : bilal.cirak@teias.gov.tr
6. The bidding document in English may be purchased by interested eligible Bidders upon
the submission of a written application to the address below and upon payment of a
nonrefundable fee of TL 9000.- or US$ 1500.- (V.A.T included). The method of payment will be
direct deposit to specified account number. The document will be sent by courier for local
delivery.
Name of bank and account No is:
US Dollar: Vakıfbank Kızılay Branch, No : 00158048000941781
IBAN No
: TR350001500158048000941781
TL: Vakıfbank TEK Bürosu Şb., IBAN No : TR880001500158007281639948
7. Bids must be delivered to the address below on or before 2:00 p.m. (Turkey Local
Time) on 29 September 2020 Electronic bidding will not be permitted. Late Bids will be rejected.
Bids will be publicly opened in the presence of the Bidders’ designated representatives and
anyone who chooses to attend at the address below 2:00 p.m. (Turkey Local Time) on 29
September 2020
8. All Bids must be accompanied by a Bid Security of 800.000,- Euros equivalent
(eighthundredthousand Euros) for Çanakkale Strait (Lapseki 3-Sütlüce 3) Crossing & 1.000.000,Euros equivalent (onemillion Euros) for İzmit Gulf (Hersek-Dilovası) Crossing.
9. The address referred to above is:
TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ),
BEYAZ SALON MEETING ROOM,
Nasuh Akar Mahallesi Türkocağı Cad. No: 12 T Block 4th Floor
Balgat/ Çankaya /ANKARA
5698/2/1-1
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YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Çanakkale Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın
sorumluluğu altında yapılacak olan Çanakkale Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi
alanına ait, YG-AG elektrik şebekesi 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

: Seferşah Mah. Adnan Menderes Cad. Mavi Plaza No: 4
Kat: 3 Daire: 2 17600 Ezine / ÇANAKKALE

2 - İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı

: YG-AG Elektrik Şebekesi Yapım İşi

b) Yapılacağı yer

: Ezine / ÇANAKKALE

c) İşe başlama tarihi

: Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en
geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe
başlanacaktır.

d) İşin süresi

: 30/11/2021 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli
(2020 TEDAŞ B.F. ile)
f) Geçici Teminatı

: 8.460.000 TL
:

253.800 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

: 06 / 08 / 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.
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4) İş Deneyim Belgesi.
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun
olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale
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; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo
indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, dağıtım veya harici
aydınlatma şebekesi yapımı 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, Elektrik, Elektrik-Elektronik 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
Çanakkale Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Seferşah
Mah. Adnan Menderes Cad. Mavi Plaza No: 4 Kat: 3 Daire: 2 17600 Ezine / ÇANAKKALE
adreslerinde görülebilir veya 500 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.
5555/2-2
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
N.V. Turkse Perenco’nun Mardin, Siirt ve Şırnak illeri sınırları dahilinde sahip olduğu
AR/NTP/K/M47-b3, AR/NTP/K/M47-c1, c2 ve AR/NTP/K/M48-d1 pafta no’lu petrol arama
ruhsatlarının müddeti 11.07.2020 tarihinde sona ermiştir.
6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü maddeleri
gereğince yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden
dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın, Türk Petrol
Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince şirketin teminatından
karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden
kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.
5675/1-1

—— • ——
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
VAKFIN ADI: Dünya Malı Vakfı
VAKFEDENLER: Taşkın Yenidünya, Hüseyin Can İkizler, Onur Yenidünya, Mustafa
Işık, Naci Aküzüm, Aliaydın Yenidünya, Turgut Turhan, Özkan Ateş
VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE
NO’SU: İstanbul 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin 16.07.2020 tarihinde kesinleşen, 26.02.2020
tarihli ve E:2020/69, K:2020/190 sayılı kararı.
VAKFIN AMACI: Tabiatın ve insanın doğasıyla uyumlu, herkes için adil ve
sürdürülebilir bir ekonominin gelişmesi amacıyla aklın ve aklıselimin egemen olması için
çalışmak ve vakıf senedinde yazılı diğer amaçları gerçekleştirmektir.
VAKFIN MAL VARLIĞI: 300.000-TL (Üçyüzbin Türk Lirası)
YÖNETİM KURULU: Taşkın Yenidünya, Hüseyin Can İkizler, Onur Yenidünya
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:
Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Hazine’ye devredilir.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.
5728/1-1

—— • ——
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:
İPTAL İLANI
23.07.2020 tarih ve 31194 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan listedeki 14 nolu (Sağlık
Teknikeri) sözleşmeli personel alımı kadrosu Üniversitemiz Rektörlüğünce iptal edilmiştir.
İLAN
SIRA
NO

UNVANI

14

Sağlık
Teknikeri

KADRO
BÜTÇESİ
SAYISI

1

Özel
Bütçe

KPSS
PUAN
TÜRÜ
P 93

ARANILAN NİTELİKLER
Yükseköğretim kurumlarının
Perfüzyon Teknikleri önlisans
bölümünden mezun olmak.
5702/1-1
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Kafkas Üniversitesi Rektörlüğünden:
DÜZELTME İLANI
20.07.2020 tarihli ve 31191 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan
ilanımızda aşağıdaki şekilde düzeltme yapılmıştır.
POZİSYON
SIRA NO
09
11
09

Diğer Sağlık Personeli
(Odyolog)
Diğer Sağlık Personeli
(Odyolog)
Diğer Sağlık Personeli
(Odyometrist)

KADRO
SAYISI
2
(Eski Hali)
1
(Yeni Hali)
1
(Yeni Hali)

Eczacı**

3

UNVANI

04

ARANILAN NİTELİKLER
Yükseköğretim Kurumlarının Odyometri
Programı Önlisans mezunu olmak
Yükseköğretim Kurumlarının Odyoloji
Bölümü lisans mezunu olmak
Yükseköğretim Kurumlarının Odyometri
Programı Önlisans mezunu olmak
Fakültelerin Eczacılık Bölümlerinden mezun
olmak.

** Eczacı unvanına başvuran adayların ibraz ettiği diploma veya geçici mezuniyet
belgelerinde (aslı gibidir onaylı sureti veya kare kodlu e-devlet çıktısı veya transkript) diploma
puanı bulunmak zorunludur. Aksi takdirde başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.
(Eski Hali)
** Eczacı unvanına başvuran adayların ibraz ettiği diploma veya geçici mezuniyet
belgelerinde (aslı gibidir onaylı sureti veya kare kodlu e-devlet çıktısı veya transkript) diploma
puanı bulunmak zorunludur. Aksi takdirde başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. İlan edilen
Eczacı kadrolarına diploma puanına göre sıralama yapılarak her kadro için 5 (beş) katı kadar aday
çağırılacak olup, adaylar Kurumumuz tarafından mülakata tabi tutulacaktır.
(Yeni Hali)
5736/1-1

—— • ——
Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu,
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında
yayımlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi
alınacaktır.
İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
BİRİMİ

ZİRAAT
FAKÜLTESİ

VETERİNER
FAKÜLTESİ

UNVANI

ABD/PR.

Profesör

Tarla Bitkileri
Yetiştirme ve
Islahı

DRC. ADET

ARANAN NİTELİKLER

1

1

Doçentliğini Tarla Bitkileri alanında almış olup, endüstri
bitkileri alanında çalışmalar yapmış olmak.

Dr. Öğr.
Üyesi

Tarla Bitkileri
Yetiştirme ve
Islahı

3

1

Tarla Bitkileri lisans mezunu olup, endüstri bitkileri
alanında doktora yapmış, kenevirle ilgili proje yürütmüş ve
kenevirle ilgili yayını bulunmak.

Profesör

Veterinerlik
Cerrahi

1

1

Doçentliğini Veteriner Cerrahi alanında almış olmak.

Başvuru Adresi: Profesör kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim
Üyesi Kadrosu içinde ilgili birime şahsen veya posta/kargo ile başvuru yapılacaktır.
Müracaat tarihleri: 24/07/2020-07/08/2020 Cuma günü saat 17.00’a kadar.
5536/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

5657/1-1
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

5699/1-1
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

5700/1-1
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
DÜZELTME İLANI

Not: 10.07.2020 tarih ve 31181 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan yasaklama kararı
formu yukarıdaki şekilde düzeltilmiştir.
5713/1-1
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

5727/1/1-1
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

5727/2/1-1
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

5727/3/1-1
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Kapadokya Alan Başkanlığından:
PERSONEL ALIM İLANI
Merkezi Kapadokya Alanı sınırları içinde bulunan Kapadokya Alan Başkanlığında, 375
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 28’inci maddesine göre iş mevzuatı kapsamında
istihdam edilmek üzere, Kapadokya Alan Başkanlığı Personel Yönetmeliği hükümleri
çerçevesinde Uzman unvanlı boş sürekli işçi kadrolarına, anılan Yönetmeliğin 8’inci maddesinin
7’nci fıkrasına göre Kamu Personeli Seçme Sınav puanı aranmaksızın, yapılacak (sözlü) sınav
sonucuna göre, personel alımı yapılacaktır.
1- GİRİŞ SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI:
Giriş sınavına başvuracak adayların;
• 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A)
bendinin (3) numaralı alt bendi dışındaki alt bentlerinde belirtilen genel şartları taşımaları, son
başvuru tarihi itibarıyla aşağıda belirtilen yükseköğretim bölümü mezunu olmaları,
• Alanlarında en az beş yıllık mesleki deneyime sahip olduklarına ilişkin resmî belgeye
sahip olmaları,
• Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hallerinin bulunmaması,
• Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları durumunda denkliği YÖK
tarafından tasdik edilmiş diploma veya geçici mezuniyet belgesine sahip olmaları,
gerekmektedir.
Giriş sınavına başvuracak adayların unvanlar itibariyle mezun olmaları gereken
yükseköğretim bölümleri ile kadro adedi aşağıda belirtilmiştir:
1) Mezun Olunması Gereken Bölüm: En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte veya
yüksekokulların veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarının Mimarlık Bölümü,
Kadro Adedi: 3 (üç)
2) Mezun Olunması Gereken Bölüm: En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte veya
yüksekokulların veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarının Şehir ve Bölge Planlama Bölümü,
Kadro Adedi: 3 (üç)
3) Mezun Olunması Gereken Bölüm: En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte veya
yüksekokulların veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarının Arkeoloji Bölümleri,
Kadro Adedi: 3 (üç)
4) Mezun Olunması Gereken Bölüm: En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte veya
yüksekokulların veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarının Sanat Tarihi Bölümü,
Kadro Adedi: 3 (üç)
Adaylar sadece bir öğrenim durumu ile ilgili sınava başvurabilecektir.
2- GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Başvurular elektronik ortamda 30/07/2020 - 17/08/2020 tarihleri arasında alınacaktır.
Sınava katılmak isteyen adaylar, Bakanlık internet sitesinin (http://www.ktb.gov.tr) ana
sayfasında bulunan “Sınav Başvuru Sistemi” başlıklı linkten başvurularını
gerçekleştirecektir. Adayların gerekli işlemleri yapmadan önce, sorunla karşılaşmamaları
açısından aynı sayfada yayınlanan Sınav Başvuru Kılavuzunu incelemeleri gerekmektedir.
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Sınav başvuruları “Sınav Başvuru Sistemi” üzerinden 30/07/2020 tarihinde başlayacak ve
17/08/2020 tarihinde saat 17:30’da kapanacaktır. Bu tarihten sonra sistem açılmayacak ve
elektronik ortamda yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
Elektronik ortamda başvuru yapan adayların, “Sınav Başvuru Sistemi” aracılığıyla alınan
Kapadokya Alan Başkanlığı Sürekli İşçi Personel Başvuru Formunun ıslak imzalı çıktısı ile
sisteme yüklenen mesleki deneyime ilişkin belgeleri “Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 50 100.Yıl
- ANKARA” adresinde bulunan Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğüne 28/08/2020 günü
mesai bitimine kadar elden veya posta yolu ile ulaştırması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır. Islak imzalı başvuru formu ve mesleki deneyime ilişkin belgenin
28/08/2020 günü 17:30’a kadar Bakanlık genel evrak kayıt sistemine kaydının yapılmaması
halinde başvuru yapılmamış kabul edilecektir. Ayrıca, eksik bilgi ve belge ile yapılacak
başvurular da işleme konulmayacaktır.
Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu
değerlendirmeye alınmayacaktır.
Giriş sınavına katılacak adayların listesi Bakanlık internet sitesinde 11/09/2020 tarihinde
ilan edilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen başvuru sahiplerine ayrıca bir bildirimde
bulunulmayacaktır.
Adaylar, giriş sınavına katılacakların listesine, isim listelerinin Bakanlık internet sitesinde
ilanından itibaren beş iş günü içinde (18/09/2020 tarihine kadar) gerekçeleriyle birlikte, Personel
Genel Müdürlüğüne yazılı olarak itiraz edebileceklerdir.
Sınav Takvimi:
21/07/2020 - 17/08/2020

Personel Alımı Duyurusu

30/07/2020 - 17/08/2020

Başvuruların Alınması

30/07/2020 - 28/08/2020

Başvuru Formunun ıslak imzalı çıktısı ve Sınav Başvuru
Sistemine yüklenen mesleki deneyime ilişkin belgelerin
Personel Genel Müdürlüğüne ulaştırılması

11/09/2020 - 18/09/2020

Giriş

sınavına

katılmaya

hak

kazanan

adayların

duyurulması ve itirazların kabulü
Başvurudan göreve başlamaya kadar tüm aşamalarda adaylara yapılacak bilgilendirme ve
çağrılar, adayların başvuru sırasında bildirdikleri e-posta adreslerine ve/veya Bakanlığın internet
sayfasında duyuru yoluyla yapılacaktır.
3- SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRMESİ
Sınav sözlü olarak gerçekleştirilecek olup, sınava girmeye hak kazanan adaylar;
a) Pozisyon unvanına ilişkin mesleki bilgi düzeyi - 50 puan
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü - 10 puan
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu - 10 puan
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı - 10 puan
d) Genel yetenek ve genel kültürü - 10 puan
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı - 10 puan
yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.
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Adaylar, sınav komisyonu tarafından birinci fıkranın (a) bendi için elli puan, diğer
bentlerin her biri için onar puan olmak üzere toplam yüz puan üzerinden değerlendirilecektir.
Sözlü sınav puanı giriş sınavı başarı notunu teşkil edecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için
komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik
ortalamasının en az yetmiş olması gerekmektedir.
Sınav komisyonu tarafından sınavdan 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan; en
yüksek puan alan adaydan başlamak üzere başarılı olanların listesi belirlenir.
Sınav komisyonu personel alımı gerçekleştirilecek her kadro için başarı sırasına göre 1
yedek aday belirler.
Başarı sırasına göre oluşturulan yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip
eden altı ay geçerli olup daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik hakkı
teşkil etmez.
Giriş sınavında yetmiş ve üzeri puan almış olmak, asil ve yedek sıralamasına giremeyen
adaylar için müktesep hak teşkil etmez.
4- DİĞER HUSUSLAR
Sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit
edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Bu durumda olup ataması
yapılmış olanların atamaları ve sözleşmeleri iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler.
Kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir. Ayrıca bu adaylar
hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulur.
5- SINAV YERİ VE TARİHİ
Başvuru sonuçları ile sözlü sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra www.ktb.gov.tr internet
adresinin duyurular bölümünde ilan edilecektir.
6- YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI
Başarılı olan adayların listesi öğrenim durumları itibarıyla, Bakanlığımız internet
adresinin duyurular bölümünde ilan edilecektir.
Ataması yapılacaklar, başvuru sırasında istenen belgeler dışındaki, Bakanlığımız resmî
internet sitesinde belirtilecek diğer belgeleri, sonuçların yukarıdaki şekilde ilan edildiği tarihten
itibaren en geç 15 gün içinde Personel Genel Müdürlüğünün belirtilen adresine elden ya da posta
aracılığıyla teslim edeceklerdir.
Gerekli belgeleri süresinde tam olarak ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.
Başarı sırasına göre atamaları yapılan adaylardan ikamet ettikleri yere atananlar atanma
onaylarının kendilerine tebliği tarihini izleyen iş günü, ikamet ettikleri yer dışına atananlar ise
atanma onaylarının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde, görevlerine başlamak
zorundadırlar.
Adaylar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren yedi gün içinde, gerekçeleri ile
birlikte, yazılı olarak Sınav Komisyonuna, Personel Genel Müdürlüğü hitaplı bir dilekçe ile itiraz
edebilirler. İtiraz sonucu, adaya yazılı olarak bildirilecektir.
İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem
yapılacaktır.
Bakanlığımız internet sitesinde duyurulan hususlar tebliğ mahiyetinde olacağından,
ilgililere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
Kamuoyuna ilanen duyurulur.
5663/1-1
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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından:
SERBEST MESLEK MENSUPLUĞU SINAV DUYURUSU
5531 Sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri
Mühendisliği Hakkında Kanun” un 6’ncı maddesi uyarınca hazırlanıp, 6/5/2009 tarihli ve 27220
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve
Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği” ne uygun olarak, bir yıl süreli mesleki deneyim kazanma
çalışmalarını başarıyla tamamlamış orman mühendisi, orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri
endüstri mühendisi aday meslek mensuplarının katılacakları serbest meslek mensupluğu sınavları,
uzmanlık alanlarına göre ayrı ayrı olmak üzere aşağıdaki esaslar dahilinde yapılacaktır. Buna
göre;
A) SINAVA GİRECEK ADAY MESLEK MENSUPLARINDA ARANACAK ŞARTLAR:
a) SMM Sınavlarına aşağıdaki serbest meslek mensubu adaylar girebileceklerdir.
1- Mesleki deneyim kazanma çalışmalarını başarıyla tamamlamış ve ilk defa sınava
girecek adaylar.
2- Serbest meslek mensupluğu sınavlarında başarısız olunan konular ile not yükseltilmek
istenen konularda sınavlara girmek isteyen adaylar
b) Orman Mühendisleri Odasının bilgisi dahilinde ruhsatlı meslek mensubu yanında veya
denetim ve gözetiminde bir yıl süreli mesleki deneyim kazanma çalışmalarını yapmak ve yanında
çalıştığı meslek mensubundan 100 üzerinden en az 60 puan tezkiye değerlendirme notu alarak
başarılı olmak koşuluyla tezkiye varakası düzenlenecektir. Tezkiye varakası aynı zamanda
yanında mesleki deneyim kazanma çalışması yapılan meslek mensubu tarafından online sistemi
üzerinden de doldurulacaktır.
c) Uygulama tezleri; tezlerin teslim yazısında belirtilen süre içinde Odaya teslim edilecek,
tez değerlendirme sonuçları Oda tarafından sisteme işlenecek ve sınav başvuruları online sistemi
üzerinden aşağıdaki şekilde yapılmaya başlanacaktır.
1- Online işlem merkezinden “SMM Sınav Başvurusu” menüsüne girilerek başvuru formu
doldurulacak ve form doldurulurken hangi derslerden sınava girileceği işaretlenecektir.
2- Başvurunun onaylanabilmesi için;
• Tezkiye varakasının aslı,
• Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil belgesi,
• Mesleki deneyim kazanma çalışmalarının tamamlandığına dair Tamamlama Belgesi,
7 Ağustos 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar Odaya doğrudan veya taahhütlü
mektupla gönderilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
ç) Sınav başvuruları TEMDEM kurulunca 12 Ağustos 2020 Çarşamba gününe kadar
incelenecek, SMM sınavına girecek adaylar belirlenerek Oda Yönetim Kuruluna bildirilecek ve
Odanın internet sayfası ile ilan tahtasında 14 Ağustos 2020 Cuma gününe kadar duyurulacaktır.
Başvuru sonuçları aynı zamanda online işlem merkezinden takip edilecektir. Listelere yapılacak
itirazların 19 Ağustos 2020 Çarşamba günü Temdem Kurulu tarafından değerlendirilecektir.
d) SMM sınavına girmeye hak kazanan adaylar, Odanın belirlediği sınav ücretinin 31
Ağustos 2020 Pazartesi günü mesai bitimine kadar, yine aynı formda bulunan “Öde” butonu
kullanılarak kredi kartı ile doğrudan ödenebileceği gibi; banka havalesi veya Oda muhasebesine
de ödenebilecek ancak sistemden alınan kodla ödemenin yapıldığı Oda muhasebesinden teyit
ettirilecektir.
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e) Sınav giriş belgesi, başvuru onaylandıktan sonra online işlem merkezinde başvuru
yapılan ekrandan 18 Eylül 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar çıktısı alınacaktır.
f) Serbest meslek mensupluğu sınav giriş belgesiyle sınavlara girilebilecektir.
B) SINAVLARA İLİŞKİN BİLGİLER:
a) Sınav günü: 19 Eylül 2020 Cumartesi günü her uzmanlık alanında tek oturum
yapılacaktır.
b) Sınav başlama saati: 09.30
c) Sınav süresi: Her konu için sınav süresi 25 dakikadır. Tek oturumda Oda yönetim
kurulunca belirlenecek orman mühendisleri için en çok yedi konuda, orman endüstri mühendisleri
için en çok altı konuda sınav yapılacaktır.
ç) Sınav yeri ve adresi: Ankara, sınav giriş belgesinde belirtilen adres ve salonda
d) Sınavların şekli: Çoktan seçmeli yazılı test
e) Sınav soru sayısı: Yönetmeliğin 40’ıncı maddesinin birinci fıkrasındaki konularda
Orman Mühendisleri; ikinci fıkrasındaki konularda orman endüstri mühendisleri ve üçüncü
fıkrasındaki konularda ağaç işleri endüstri mühendisleri sınavlara girecekler ve her bir konuda 25
(yirmi beş) soru sorulacaktır.
f) Puan durumu: Her sınav konusu 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Her bir
sorunun değeri 4 (dört) puandır.
5531 sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliğe göre serbest meslek mensupluğu sınavlarına
girmeye hak kazanan Orman Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisi ve Ağaç İşleri Endüstri
Mühendislerine Yönetmeliğin 35’inci maddesi uyarınca ilânen duyurulur.
5644/1-1

—— • ——
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından:
SERBEST YEMİNLİ MESLEK MENSUPLUĞU SINAV DUYURUSU
5531 Sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri
Mühendisliği Hakkında Kanun” un 6 ncı ve 8 inci maddeleri ile “Orman Mühendisliği, Orman
Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Serbest Yeminli Meslek Mensupluğu
Tüzüğü” nün 13 üncü ve 14 üncü maddelerine göre hazırlanıp, 6/5/2009 tarihli ve 27220 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan “Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek
Mensupluğu Sınav Yönetmeliği” esaslarına göre Serbest Yeminli Meslek Mensupluğu sınavları
yapılacaktır. Sınavlara aşağıdaki şartları taşıyan orman mühendisi, orman endüstri mühendisi ve
ağaç işleri endüstri mühendisi unvanlı serbest meslek mensupları ve/veya serbest meslek
mensupluğu hakkını kazanmış adaylar katılacaktır.
A) SINAVA GİRECEK SERBEST YEMİNLİ MESLEK MENSUBU ADAYLARINDA
ARANACAK ŞARTLAR VE SINAV BAŞVURU ESASLARI:
1- Orman Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisi ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi
yetiştiren lisans düzeyinde eğitim-öğretim yapan yüksek öğretim kurumlarından mezun mühendis
veya yüksek mühendis unvanına sahip olmak.
2- 29/6/2006 tarihli ve 5531 sayılı Kanunun 6 ncı maddesindeki serbest yeminli meslek
mensubu olacaklar için aranan genel ve özel şartlara sahip olmak.
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3- Halen kamu kurumlarında görevli olmamak. (Mes. Den. Kaz. ve Sın. Yön. Md.51/2)
4- Serbest Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesine sahip olmak.
5- Odaya borcu bulunmamak.
6- Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil belgesinde Serbest Yeminli Meslek
Mensubu olmasına engel sicil kaydı bulunmamak.
7- Bu maddenin aşağıdaki bentlerinde belirtilen mesleki alanların biri veya bir kaçında,
sosyal güvenceli olarak toplam en az 10 (on) yıl süreli Serbest Meslek Mensubu olarak çalıştığını
veya ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisi konularında hizmet veren kamu
kurumlarında Serbest Meslek Mensubu hakkını kazandığını, hizmet cetveli ve/veya sosyal
güvenlik belgesi ile kanıtlayarak bu belgeleri duyuruda örneği ekli formu doldurup dilekçeye
ekleyerek Odaya teslim etmek.
Buna göre;
a) Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisi konularında hizmet veren kamu
kurumlarında, Serbest Meslek Mensupluğu hakkını kazanmış olarak çalıştığı süreler; “Orman
Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği” nin
51 inci maddesi esaslarına göre ve resmi belgelere dayalı olarak kanıtlanacaktır.
b) Odaya kayıtlı oldukları tarihten itibaren Serbest Meslek Mensubu olarak çalıştıkları
süreler aşağıdaki şekillerde kanıtlanacaktır.
- 5531 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden (8/7/2006) önce çalışılan süreler; Odaya kayıt
olunan tarihten itibaren başlamak şartıyla, serbest mühendis ve müşavir belgesi ile kendi nam ve
hesabına veya hizmet akdiyle Odaya tescilli bürolarda ve/veya şirketlerde sosyal güvenceli olarak
çalışılan süreler, resmi belgelere dayalı olarak kanıtlanması.
- 5531 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden (8/7/2006) sonra çalışılan süreler; Odaya kayıt
olunan tarihten itibaren başlamak şartıyla, serbest meslek mensupluğu ruhsat belgeli ve çalışanlar
listesinde kayıtlı olarak kendi nam ve hesabına kurduğu ormancılık veya orman ürünleri büroları
ile serbest ormancılık ve orman ürünleri şirketlerinde veya hizmet akdiyle aynı bürolarda veya
şirketlere sosyal güvenceli olarak çalışılan sürelerin Oda kayıtlarından belgelenmesi.
c) Odaya kayıtlı olduğu tarihinden itibaren ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri
endüstrisi konularında iştigal eden gerçek ve/veya özel hukuk tüzel kişilerinde, sosyal güvenceli
olarak ve mesleki faaliyet konularına uygun işlerde mühendis olarak çalıştığının sosyal güvenlik
belgesi ile kanıtlanması.
8- Sınav başvuruları online sistemi üzerinden ve aşağıdaki şekilde yapılacaktır;
a) Online işlem merkezinden “SYMM Sınav Başvurusu” menüsüne girilerek başvuru
formu doldurularak kaydedilecek, form doldurulurken hangi derslerden sınava girileceği
işaretlenecektir.
b) Başvurunun onaylanabilmesi için yine online işlem merkezinin form ekranında da
belirtilen
• Serbest meslek mensupluğu yapmış ve/veya serbest meslek mensupluğu hakkını
kazanmış olarak en az 10 (on) yıl süreli çalışıldığını kanıtlayan belgelere dayalı Hizmet Cetveli
Formu ve form eki belgeler
• Cumhuriyet savcılığından alınacak adli sicil kaydı,
• Serbest Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesi ve Vize cetveli fotokopisi
• Vesikalık fotoğraf (2 Adet)
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Belgelerinin 05 Ağustos 2020 mesai bitimine kadar Odaya doğrudan veya taahhütlü
mektupla gönderilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Bu belgelerin gelip
gelmediği yine online işlem merkezinden takip edilebilecektir.
c) Sınav başvuruları TEMDEM kurulunca 12 Ağustos 2020 Çarşamba gününe kadar
incelenecek, SYMM sınavına girecek adaylar belirlenerek Oda Yönetim Kuruluna bildirilecek ve
Odanın internet sayfası ile ilan tahtasında 14 Ağustos 2020 Cuma gününe kadar ilk kez sınava
gireceklere ait geçici aday listesi duyurulacaktır. Başvuru sonuçları aynı zamanda online işlem
merkezinden takip edilebilecektir. SYMM adayları, geçici aday listesine karşın 18 Ağustos 2020
Salı gününe kadar Odaya itiraz edebilirler. Oda, 21 Ağustos 2020 Cuma gününe kadar itirazları
kesin sonuca bağlayarak, SYMM sınavına ilk kez girecek adaylar ile birlikte başarısız olunan
derslerden girecek adayların kesin listesini Odanın ilan tahtası ile internet sayfasında duyurur.
d) SYMM sınavına girmeye hak kazanan adaylar, Odanın belirlediği sınav konularına ait
sınav ücretinin 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü mesai bitimine kadar, yine aynı formda bulunan
“Öde” butonu kullanılarak kredi kartı ile doğrudan ödenebileceği gibi; banka havalesi veya Oda
muhasebesine de ödenebilecek ancak sistemden alınan kodla ödemenin yapıldığı Oda
muhasebesinden teyit ettirilecektir.
e) Sınav giriş belgesi, başvuru onaylandıktan sonra online işlem merkezinde başvuru
yapılan ekrandan 18 Eylül 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar çıktısı alınacaktır.
f) Serbest meslek mensupluğu sınav giriş belgesiyle sınavlara girilebilecektir.
g) Sınavlara, serbest yeminli meslek mensupluğu sınav giriş belgesiyle girilecek ve
yanlarında fotoğraflı nüfus cüzdanı veya Oda üyeliği kimlik belgesi bulunacaktır.
B) SINAVLARA İLİŞKİN BİLGİLER:
1) Sınav günü: 19 Eylül 2020 Cumartesi günü her uzmanlık alanında tek oturum
yapılacaktır.
2) Sınav başlama saati: 09.30
3) Sınav süresi: Her konu için sınav süresi 25 dakikadır. Tek oturumda Oda yönetim
kurulunca belirlenecek en çok sekiz konuda sınav yapılacaktır.
4) Sınav yeri ve adresi: Ankara, sınav giriş belgesinde belirtilen adres ve salonda
5) Sınavların şekli: Çoktan seçmeli yazılı test
6) Sınav soru sayısı: Yönetmeliğin 40’ıncı maddesinin birinci fıkrasındaki konularda
Orman Mühendisleri; ikinci fıkrasındaki konularda orman endüstri mühendisleri ve üçüncü
fıkrasındaki konularda ağaç işleri endüstri mühendisleri sınavlara girecekler ve her bir konuda 25
(yirmi beş) soru sorulacaktır.
7) Puan durumu: Her sınav konusu 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Her bir
sorunun değeri 4 (dört) puandır.
5531 sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliğe göre, Serbest Yeminli Meslek Mensupluğu
sınavlarına girmeye hak kazanan Orman Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisi ve Ağaç İşleri
Endüstri Mühendislerine Yönetmeliğin 35’inci maddesi uyarınca ilânen duyurulur.
EK: Hizmet cetveli formu
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Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden:
• Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ve
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Bingöl
Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi uyarınca öğretim
üyesi alınacaktır.
• Adayların 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşıması
gerekmektedir.
MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ
PROFESÖR KADROLARI İÇİN:
1. Profesör kadrosuna başvuracak adayların; Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma
Eserini” belirttiği dilekçesine Özgeçmişini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi
veya Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi ve Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Yayın Listesi ile
bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini,
icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden
ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversite veya yüksek
teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Personel Daire
Başkanlığına

şahsen

başvurmaları

gerekmektedir.

(Yurtdışından

alınan

diplomaların

Üniversitelerarası Kuruldan denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ İÇİN:
1. Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; dilekçeleri ekinde
Özgeçmişini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi,
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve Yayın Listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan
eserlerden 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek İlgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokuluna
şahsen başvurmaları gerekmektedir. (Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası
Kuruldan denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)
ÖNEMLİ NOT:
1. Bilim dosyalarının haricinde noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans,
Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik
Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Özgeçmiş, Fotoğraf (2 adet), Askerlik Durum Belgesi ve
Hizmet Belgelerini (kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların) içeren ayrı bir
dosya başvuru yapılan birime bilim dosyaları ile birlikte teslim edilecektir.
2. Her bir aday ancak bir kadroya müracaat edebilecektir.
3. Adaylar hazırladıkları bilim dosyalarının içerisine Özgeçmiş ve Yayın Listesi ile
Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesinde belirtilen
Puanlama Tablosunun* bulunduğu 1 adet CD koymaları gerekmektedir.
* (Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesinde
belirtilen Puanlama Tablosu http://pdb.bingol.edu.tr/dokumanlar/ adresinde Öğretim Üyesi
Kadrolarına Başvuru Puanlama Tablosu olarak yer almakta olup tablonun kullanım klavuzuna
uygun olarak doldurulması gerekmektedir.)
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SON BAŞVURU TARİHİ:
İlanımız Resmî Gazete’de 24/07/2020 tarihinde yayımlanmış olup son başvuru tarihi
10/08/2020 Pazartesi günü mesai bitimine kadardır. Posta ile yapılacak başvurular kabul
edilmeyecektir.
İLAN

BİRİM/BÖLÜM/

KADRO

NO

ABD/PROGRAM

ADEDİ

DERECE UNVAN

Sağlık Hizmetleri MYO
20001 Tıbbi Hizmetler ve

1

1

Profesör

1

1

Profesör

Teknikler Optisyenlik

ÖZEL ŞARTLAR
Elektromanyetik alan teorisi ve yüksek enerji fiziği
üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Solhan Sağlık Hizmetleri
20002

MYO Tıbbi Hizmetler ve
Teknikler Tıbbi Laboratuvar

Biyoloji alanında Doçent unvanı almış olup,
Akaroloji alanında çalışmalar yapmış olmak.

Teknikleri
20003

20004

Fen-Edebiyat Fakültesi
Tarih Yakınçağ Tarihi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Tarih Yeniçağ Tarihi

Yakınçağ Tarihi alanında Doçent unvanı almış
1

1

çalışmalar yapmış olmak.
Yeniçağ Tarihi alanında Doçent unvanı almış
1

1

1

5

1

3

ve Hastalıkları Hemşireliği
Genç MYO Bilgisayar
20006 Teknolojileri Sağlık Bilgi
Sistemleri Teknikerliği
İlahiyat Fakültesi Felsefe
20007 ve Din Bilimleri Din

1

5

Psikolojisi
Fen-Edebiyat Fakültesi
20008 Doğu Dilleri ve Edebiyatları

Profesör olup, Yeniçağda Osmanlı İktisadi ve Sosyal
Kurumları üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi
20005 Hemşirelik Çocuk Sağlığı

Profesör olup, Osmanlı Eğitim ve Düşünce Tarihi üzerine

1

3

Kürt Dili ve Edebiyatı

Dr.Öğr. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği veya
Üyesi Hemşirelik alanında doktora yapmış olmak.
Dr.Öğr.
Üyesi
Dr.Öğr.
Üyesi
Dr.Öğr.
Üyesi

Mühendislik ve Mimarlık
20009

Fakültesi Bilgisayar
Mühendisliği Bilgisayar

1

3

Dr.Öğr.
Üyesi

Bilimleri
Bingöl Teknik Bilimler MYO
20010 Park ve Bahçe Bitkileri
Peyzaj ve Süs Bitkileri

1

3

Dr.Öğr.
Üyesi

Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora yapmış
olup, Metin İşleme ve Büyük Veri üzerine
çalışmalar yapmış olmak.
Din Psikolojisi alanında doktora yapmış olmak.
Kürt Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapmış
olup, Kürtçe Dilbilimi üzerine çalışmalar yapmış
olmak.
Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora yapmış
olup, Görüntü İşleme üzerine çalışmalar yapmış
olmak.
Peyzaj Mimarlığı alanında doktora yapmış olup,
Doğal Bitkiler ile Kurakçıl Peyzaj oluşturulması
üzerine çalışmalar yapmış olmak.
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Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı
Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu'nun 48. maddesi hükümleri uyarınca personel alınacaktır.
İlan olunur.
İLAN

BİRİM BÖLÜM-

KADRO

NO

ABD/PROGRAM

ADEDİ

DERECE UNVAN ALES

ÖZEL ŞARTLAR

Eş değeri

Mimarlık Bölümü Lisans Mezunu

Mühendislik ve Mimarlık
20011 Fakültesi Mimarlık Bina

YDS veya

1

2

Bilgisi

Öğretim
Görevlisi

70

50

olup, Mimarlık Anabilim dalında en
az tezli yüksek lisans yapmış
olmak.
Fen veya Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik bölümü Lisans

Bingöl Sosyal Bilimler
20012 MYO Finans Bankacılık

1

2

ve Sigortacılık Maliye

Öğretim
Görevlisi

Mezunu olup, Matematik alanında
70

-

en az tezli yüksek lisans yapmış
olmak ve Yükseköğretim
Kurumlarında en az 5 yıl ders
verme deneyimine sahip olmak.

BAŞVURU/ÖN DEĞERLENDİRME/SINAV TARİHLERİ ve BAŞVURU YERİ
Duyuru Başlama Tarihi

:24.07.2020

Son Başvuru Tarihi

:10.08.2020 mesai bitimine kadar

Ön Değerlendirme Tarihi

:14.08.2020

Sınav Giriş Tarihi

:19.08.2020

Sonuç Açıklama Tarihi

:21.08.2020

Kabul Edilecek Başvuru Şekli

:Şahsen veya Posta ile

Başvuru Adresi

:Bingöl

Üniversitesi

Rektörlüğü

Personel

Daire

Başkanlığı/Selahaddin-i Eyyubi Mah. Üniversite Cad. No: 1
Merkez/Bingöl
Sonuçların Açıklanacağı
İnternet Adresi

:www.bingol.edu.tr

GENEL ŞARTLAR
1-657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2-ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil
sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan
almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme
ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
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3-Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun
hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği
Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine
eşdeğerliğine Üniversitemiz senatosu karar verir.
4-Yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına
yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili
kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu
yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde;
yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde
istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu
tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul
edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.
ÖZEL ŞARTLAR
1-Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta
yeterlik eğitimi öğrencisi olmak gerekir.
2-Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine
sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak
şartı aranır.
3-Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık
alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans
derecesine sahip olmak yada lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl
tecrübe sahibi olmak şartı aranır.
İSTENEN BELGELER ve ÖNEMLİ NOTLAR
Başvuruda İstenen Belgeler:
1-

Öğretim

Görevlisi

(http://pdb.bingol.edu.tr/dokumanlar/

ve

Araştırma
/adresinden

Görevlisi
temin

İlanına

edilip

Başvuru

eksiksiz

Formu

doldurulması

gerekmektedir. İlan numarası yazılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.)
2- Özgeçmiş,
3- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
4- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora mezuniyet belgelerinin fotokopisi veya E-Devlet
çıktısı (Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmekte olup denklik
belgelerinin de gönderilmesi gerekmektedir.)
5- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora transkript fotokopileri,
6- ALES Belgesi,
7- Yabancı Dil Belgesinin fotokopisi veya E-Devlet çıktısı (YDS, KPDS, ÜDS veya
muadili),
8- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
9- Fotoğraf (1 adet)
10- Onaylı Hizmet/Tecrübe Belgesi (Önemli Notlar kısmında ayrıntıları yer almaktadır.)
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Önemli Notlar:
1- Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime
ulaşması gerekmektedir.
2- Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde
birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirilmez.
3- Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi; hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve
kuruluşu/şirket/firmadan hizmet belgesi veya onaylı bir yazıyla belgelendirilmelidir.
4- Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi ile birlikte çalışılan sürelere ait SGK çıktısının da
gönderilmesi gerekmektedir. Yalnızca SGK çıktısı kabul edilmeyecektir.
5- Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak şartı yer alan ilanlarda, öğrenci belgesi ve
ilgili transkriptinde gönderilmesi zorunludur.
6- Yüksek Lisans ve Doktora yapıyor veya yapmış olmak şartı yer alan ilanlarda, ilanda
belirtilen

anabilim

dalının/bilim

dalının/alanın

mezuniyet

belgesinde/öğrenci

belgesinde/transkriptte veya onaylı resmi yazıda belirtilmiş olması gerekmektedir.
7- İlan özel şartında sertifika/belge istenmiş ise bu belge ve/veya sertifikalarında
gönderilmesi gerekmektedir.
8- Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye
alınmayacaktır.
9- Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
10- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı
tebligat yapılmayacaktır.
MUAFİYET ve DİĞER HUSUSLAR
1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya
da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim
Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında
öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
2- Genel Şartlar başlığı altında yer alan 4. madde kapsamındaki öğretim görevlisi
kadroları haricindeki Meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına yapılacak
başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.
3- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulunun 23.08.2017 tarihli ve
22.05.2019 tarihli kararları uyarınca Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına
Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik kapsamında öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak
başvurularda ALES puan türünün üniversite tarafından belirlenerek ilan edilmesi kararına
istinaden Üniversitemiz Meslek Yüksekokullarında TYT ile öğrenci alan programlara ait ALES
puan türlerine http://pdb.bingol.edu.tr/norm-kadro/ales-puan-turleri/ adresinden ulaşılabilmektedir.
5522/2/1-1

Sayfa : 150

24 Temmuz 2020 – Sayı : 31195

RESMÎ GAZETE

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 2020/04
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönergesi hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayım
tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular şahsen veya posta ile yapılacak olup, süresi
içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar veya postadaki gecikmeler dikkate
alınmayacaktır.
• Doçent kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru formuna
özgeçmişlerini, 6 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdanı fotokopilerini, Lisans, Yüksek Lisans,
Doktora ve Doçentlik belgelerinin aslı veya noter onaylı suretlerini, yayın listelerini, bilimsel
çalışma ve yayınlarını, çalışma ve yayınlarıyla ilgili puantaj cetvelini kapsayan dosyasının 1 (bir)
nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere 3 (üç) nüshasını elektronik ortamda
(CD/flashdisk)

hazırlayarak

Rektörlük

Personel

Dairesi

Başkanlığına

teslim

etmeleri

gerekmektedir.
• Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların başvuru formuna, özgeçmiş ve
eserler listesini, 6 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdanı fotokopilerini, Lisans, Yüksek Lisans,
Doktora belgelerinin aslı veya noter onaylı suretlerini, erkek adaylar için askerlik durum
belgesini, adli sicil belgesi, varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, hizmet belgesi ile bilimsel
çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyasının 1 (bir) nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine
gönderilmek üzere 3 (üç) nüshasını elektronik ortamda (CD/flashdisk) hazırlayarak ilgili
fakülteye / yüksekokula teslim etmeleri gerekmektedir.
• Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin 5.
maddesi gereğince Doktora programına dil şartı aranmaksızın kabul edilen doktor öğretim üyesi
adaylarının YÖKDİL sınavı veya ÖSYM tarafından yapılan KPDS, ÜDS, YDS, eYDS
sınavlarının birinden en az 50 puan veya ilgili mevzuat hükümleri gereğince eşdeğer olduğu kabul
edilen uluslararası sınavların birinden eşdeğer puan almış olmaları gerekmektedir.
• Başvuran adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda
atamaları yapılmayacak veya yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
• Müracaat edecek adayların Personel Dairesi Başkanlığının öğretim elemanı alımı
başlıklı sayfasında yer alan “AKADEMİK KADROLARA YÜKSELTİLME VE ATANMA
ESASLARINA İLİŞKİN PUANLAMA ÇİZELGESİ”sini doldurmaları gerekmektedir.
• Başvuru formu matbu olup, http://www.kilis.edu.tr/ adresindeki duyurular kısmından
temin edilebilir.
• Başvuru yapılacak adres :
* Fen-Edebiyat Fakültesi için, Mehmet Sanlı Mh. Doğan Güreş Paşa Bulvarı No: 84
KİLİS Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü Fen Edebiyat Fakültesi
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* İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi için, Mehmet Sanlı Mh. Doğan Güreş Paşa Bulvarı
No: 84 KİLİS Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
* Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi için, Aşıt Mh. Yedi Aralık Sokak No:28
KİLİS Kilis 7 Aralık Üniversitesi Karataş Kampüsü Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi
* Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu için, Mehmet Sanlı Mh. Doğan Güreş Paşa
Bulvarı No: 84 KİLİS Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü Teknik Bilimler Meslek
Yüksekokulu

Birim

Bölümü

Anabilim Dalı/
Program

Unvanı

Derece Adet

Açıklama
Moleküler Biyoloji ve Genetik

Fen-Edebiyat
Fakültesi

Moleküler

Moleküler

Biyoloji ve

Biyoloji ve

Genetik

Genetik Abd

alanında doçentlik unvanı almış
Doçent

1

1

olmak. Doğal bileşiklerin antikanser
ve nöroprotektif aktiviteleri
konularında çalışmaları olmak.
Elektrodepolama yöntemi ile alaşım

Teknik Bilimler
Meslek
Yüksekokulu

Elektrik ve
Enerji

ince film malzemelerin üretimi,
Elektrik Pr

Doçent

1

1

elektriksel özdirenç ve manyetik
özellikler konularında çalışmaları
olmak.

Siyaset Bilimi

Siyaset ve

ve Kamu

Sosyal Bilimler

Yönetimi

Abd

İktisat
İktisadi ve İdari
Bilimler
Fakültesi

Yusuf Şerefoğlu
Sağlık Bilimleri
Fakültesi

İktisat Tarihi
Abd

Siyasal iletişim, göç ve uluslararası
Doçent

1

ilişkiler konularında çalışmaları
olmak.
18. ve 19. yüzyıllarda Almanya’nın

Doçent

1

1

iktisadi kurumları konusunda
çalışmaları olmak.

Muhasebe ve

Doktor

Finansman

Öğretim

Abd

Üyesi

Uluslararası

Uluslararası

Doktor

Ticaret ve

Ticaret ve

Öğretim

Lojistik

Lojistik Abd

Üyesi

Beslenme ve

Beslenme ve

Diyetetik

Diyetetik Abd

İşletme

1

ERP entegrasyonu, blokzincir ve
3

1

çalışmaları olmak.
Makro iktisat alanında küresel
3

1

Üyesi

ekonomik krizler ve sektörel bazlı
etkinlik ve verimlilik analizi
konularında çalışmaları olmak.

Doktor
Öğretim

kurumsal sürdürülebilirlik konularında

3

1

Beslenme ve Diyetetik Ana Bilim
Dalında doktora yapmış olmak.

5735/1-1

Sayfa : 152

RESMÎ GAZETE

24 Temmuz 2020 – Sayı : 31195

Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI
Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere 31/12/2008
tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük
Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller
Hakkında Yönetmelik”in 8 inci maddesi uyarınca, yazılı ve sözlü sınav sonucunda oluşacak
başarı sırasına göre 3 (üç) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.
2018 veya 2019 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan
KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile son beş yıl içinde yapılan İngilizce dilinde Yabancı Dil
Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen
YDS dengi puanın yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en
yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday,
Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek olan yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınava
çağrılacaktır. KPSSP3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70
(yetmiş), İngilizce dilinde yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil
puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir. Yapılacak olan yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınav
sonucunda oluşacak başarı sırasına göre sözleşmeli bilişim personeli istihdam edilecektir.
1. BAŞVURU ŞARTLARI
A. GENEL ŞARTLAR
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz
olmak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen- edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun olmak,
d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını
geçemeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip
olmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi
kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (b) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına
prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri
dikkate alınır),
e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi
sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek (belge
olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript
belgesi, mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı
yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim
kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir),
f) "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde
Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te
belirtilen hükümleri kabul etmek,
g) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya muvazzaf
askerlik hizmetinden muaf ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
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h) İlanda istenilen deneyim süreleri, belge, sertifika vb. şartların ilan tarihinin son günü
itibariyle sağlanıyor olması gerekmektedir.
B. ÖZEL ŞARTLAR
B.1 WEB YAZILIM UZMANI (Tam zamanlı, 1 Kişi, 2 Katına Kadar)
a) Web ara yüz tasarımı konusunda en az 3 yıl çalışmış olduğuna dair belge sunmak,
b) Web teknolojileri (HTML/HTML5, CSS/CSS3, Javascript, JQuery, AngularJS vb.)
konularında tecrübe sahibi olmak,
c) .NET Framework 4.5, C#, ASP.NET MVC teknolojileri hakkında tecrübeli olmak,
d) Web kullanıcı deneyimi (User Experience) ve tasarım trendleri konusunda bilgi ve ilgi
sahibi, dünyadaki örnekleri yakından takip ederek uygulama yapabilmek,
e) Web standartları ve öncelikli web tarayıcıları ile uyumlu, Responsive kodlama
konusunda tecrübe sahibi olmak.
f) Grafik tasarım programlarını ( Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe After
Effects, Adobe Indesign, Premiere Pro, Corel Draw vb.) ileri düzeyde kullanabilmek,
g) Tasarım dengesi, tasarım bütünlüğü, tipografi, menü-navigasyon mantığı, renk teorisi,
animasyon, sayfa düzeni, sayfa yerleşimi vb. görsel tasarım prensiplerinde derinlemesine bilgi
sahibi olmak,
h) Web sayfası ve Uygulamaların önyüz tasarımlarını yapmak,
i) SVN, GIT vb. konularında tecrübe sahibi olmak,
j) Web Servisleri(WCF, REST, XML vb.) konusunda tecrübe sahibi olmak,
k) İlişkisel veri tabanı konusunda tecrübe sahibi olmak.
l) Versiyon Kontrol Sistemlerini ( TFS, GIT, SVN vb. ) kullanmış olmak,
B.2 SİBER GÜVENLİK UZMANI (Tam zamanlı, 1 Kişi, 3 Katına Kadar)
a) Siber güvenlik uzmanı olarak en az 5 yıl çalışmış olduğuna dair belge sunmak,
b) Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
c) Bilgi güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi veya risk yönetimi konularında bilgi
ve tecrübe sahibi olmak,
d) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi)
yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
e) Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4 - IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel
Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1x
ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,
f) Linux ve Microsoft Server ailesi işletim sistemlerine hâkim olmak, (Active Directory,
DHCP, DNS, IIS, DFS, NLB, vb)
g) IDS, IPS, Antivirüs, DLP, EDR ve Firewall hakkında bilgi sahibi olmak,
h) Merkezi iz kaydı (log) ve SIEM yönetimi konusunda bilgi sahibi olup siber olayların
tespiti için korelasyon yönetimi yapabilecek tecrübeye sahip olmak,
i) Kaynak kod analizi, güvenli kod geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak
j) Penetrasyon/Sızma Testi, Zafiyet Tarama Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak
k) Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) kurulum, yönetim ve dokümantasyon
konularında bilgi sahibi olmak,
l) 5651 sayılı kanun hakkında bilgi sahibi olmak.
Tercihen:
m) Tercihen Adli Bilişim konusunda bilgi sahibi olmak,
n) Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı denetçi sertifikasına
sahip olmak,
o) Tercihen Certified Ethical Hacker (CEH), ECSA/LPT (Ec-Coincil Certified Security
Analist/Licensed Penetration Tester) veya CPTE (Certified Penetration Testing Engineer)
sertifikalarından en az birine sahip olmak,
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B.3 AĞ ve SİSTEM UZMANI (Tam zamanlı, 1 Kişi, 4 Katına Kadar)
a) Ağ ve Sistem uzmanı olarak en az 5 yıl çalışmış olduğuna dair belge sunmak,
b) Windows Server, RedHAT/CentOS, Ubuntu/Debian işletim sistemleri konusunda
yüksek hâkimiyete sahip olmak,
c) Yedekleme sistemleri, disk sistemleri (Storage) ve SAN anahtar konfigürasyonları
konusunda deneyimli olmak,
d) VMware sanallaştırma teknolojileri konusunda yüksek hâkimiyete sahip olmak ,
e) Windows Server, RedHAT/CentOS, Ubuntu/Debian işletim sistemleri kurulumu,
yönetimi, güvenliği, performans analizi, problem çözümü, yama ve güncellemelerin yüklenmesi
konularında tecrübe sahibi olmak,
f) Active Directory, DNS, DHCP, IIS, MSSQL, System Center kurulumu ve yönetimi
konusunda bilgi sahibi olmak,
g) Yedekli yapıda çalışan IIS (Web Farm) ve MSSQL (Always on ve Failover Cluster)
kurulumu, konfigürasyonu ve optimizasyonu konularında bilgi sahibi olmak,
h) Apache, Nginx, MySQL, MemCache kurulumu, konfigürasyonu ve optimizasyonu
konusunda bilgi sahibi olmak,
i) Replikasyon, İş Sürekliliği, Felaketten Kurtarma konularında bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
j) Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN),
Sanal Özel Ağ (VPN) konularında tasarım, erişim güvenliği, uygulama ve hata çözme
konularında bilgi ve tecrübeye sahip olmak,
k) TCP/IP, DNS, DHCP, AD, LDAP, NAC, Radius, IEEE 802.1x, NAT, QoS, VPN,
SSL-VPN ve Firewall yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
l) Ağ İzleme (Network Monitoring) araçlarının kurulumu, yönetimi ve raporlama
konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
m) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi)
yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olma
n) Bilgi güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk yönetimi sistemleri konusunda bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,
o) Penetrasyon / Sızma Testi , zaafiyet tarama sistemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
p) Yük dengeleme (Load Balancer) teknolojileri konusunda ileri düzeyde bilgi sahibi
olmak, kurulumu ve işletimi hususlarında tecrübe sahibi olmak,
q) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabilmek,
Tercihen:
r) Ağ yönetimine ilişkin olarak aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olmak,
Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE)
Cisco Certified Network Professional (CCNP)
Cisco Certified Network Professional – Data Center (CCNP Data Center)
s) Aşağıdaki sistem sertifikalardan en az birine sahip olduğunu belgelemek,
Microsoft Certified IT Professional (MCITP)
Microsoft Certified Solution Expert (MCSE)
Red Hat Certified Engineer (RHCE)
Red Hat Certified Architect (RHCA)
2. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ
a) Başvurular, 27 Temmuz - 28 Ağustos 2020 tarihleri arasında Üniversitemiz web
sayfasında (www.ktun.edu.tr) yayımlanan “Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru Formu”nun
eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmasından sonra imzalanarak aşağıda sayılan belgelerle
birlikte 28 Ağustos 2020 tarihi mesai bitimine kadar “Konya Teknik Üniversitesi Personel Daire
Başkanlığı Akademi Mah. Yeni İstanbul Cad. No:235/1, 42150, Selçuklu/KONYA” adresine
şahsen veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde posta/kargo ile gönderilmek
suretiyle yapılacaktır.
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b) Belirtilen tarihten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul
edilmeyecektir.
c) Adaylar belirtilen pozisyonlardan sadece birine başvurabileceklerdir. Aynı anda birden
fazla pozisyona yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
d) İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
3. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
a) Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru Formu (Ek-1),
b) Fotoğraflı Özgeçmiş (Ek-2),
c) Nüfus cüzdanı / kimlik kartı fotokopisi,
d) E-devletten alınacak adli sicil kaydı,
e) KPSSP3 puanını gösteren, üzerinde doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç belgesi
(KPSSP3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70 (yetmiş) olarak
değerlendirilecektir),
f) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya
bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından
belirlenen “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” ne göre kabul edilen YDS dengi puanı gösteren
üzerinde doğrulama kodu bulunan sonuç belgesi (yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz
etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir),
g) E-devletten alınan ve doğrulama kodu bulunan mezun belgeleri (mezun belgesi
almakta sorun yaşayanlar lisans diploması aslı veya okul ya da noter onaylı suretini ibraz
etmelidir),
h) Eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği,
(E-devlet üzerinden mezun belgesi alabilen adayların denklik belgesi ibraz etmesine gerek yoktur)
i) Erkekler adaylar için e-devletten alınan askerliğini yaptığına, ertelettiğine ya da muaf
olduğuna dair belge,
j) Genel şartlar (d) bendinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge, (e-devletten alınan
üzerinde barkod ve doğrulama kodu bulunan “SGK Hizmet Dökümü” mesleki tecrübeyi gösteren
belge olarak kabul edilecektir) (mesleki tecrübe sürelerinde; lisans mezuniyeti sonrasındaki
hizmetler dikkate alınacaktır),
k) Genel şartlar (e) bendinde belirtilen güncel programlama dillerinden en az ikisini
bildiğini gösterir belge (onaylı transkript, sertifika benzeri belgeler),
l) Her bir pozisyon için özel şartlar bölümünde istenilen tecrübe veya deneyimi gösteren
belgeler.
4. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BAŞVURU SONUÇLARININ
DUYURULMASI
a) Genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan
KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı
esas alınarak sözleşme yapılacak yer bir pozisyon için ayrı başarı listesi oluşturulacaktır.
b) Başarı listesine göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşme yapılacak her pozisyon
sayısının 10 (on) katı kadar aday yazılı sınava çağırılacaktır.
c) Sınava çağrılan adaylardan son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması
halinde, bu adayların tamamı yazılı sınava davet edilecektir.
d) Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi 08 Eylül 2020 tarihinde www.ktun.edu.tr
internet sitesinde ilan edilecek olup ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
5. SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI, YERİ VE TARİHİ
a) Sınav yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı şekilde yapılacaktır.
b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı
bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları
gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.
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c) Sınav konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki genel ve özel şartlarda belirtilen
tüm konulardır.
d) Yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınavlar 22-23 Eylül 2020 tarihlerinde “Konya Teknik
Üniversitesi Rektörlüğü Toplantı Salonu-C Akademi Mah. Yeni İstanbul Cad. No:235/1, 42150,
Selçuklu/KONYA” adresinde yapılacaktır.
e) Yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınavlar ayrı ayrı 100 (yüz) tam puan üzerinden
değerlendirilecek ve en az 70 (yetmiş) puan ve üzeri olanlar başarılı sayılacaktır.
f) Yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle
kontenjan sayısı kadar başarı derecelerine göre her bir pozisyon için asıl ve yedek aday
belirlenecektir. Sınav ile ilgili duyurular www.ktun.edu.tr internet sitesinde ilan edilecektir.
6. SINAV SONUÇLARININ İLANI VE İŞE BAŞLAMA
a) Bilişim personeli olarak sözleşme yapılabilecek boş pozisyon sayısı 3 (üç)’tür.
b) Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylar başarı sırasına göre asil ve yedek olarak
www.ktun.edu.tr internet sitesinde ilan edilecektir.
c) Listede adı bulunan asil adaylara ilandan itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde
postalanmak suretiyle yapılacak bildirimde, tebligatın yapıldığı tarihten itibaren en geç 10 (on) iş
günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamak ve varsa
istenecek belgeleri teslim etmek üzere müracaat etmeleri istenecektir.
d) Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde
Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na müracaat etmeyen, bu süre içerisinde belge ile ispat
edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen veya sözleşme imzaladığı halde sözleşmede
belirtilen tarihte işe başlamayan adaylar, hakkından feragat etmiş sayılacaktır.
e) Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek
adaylardan işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.
f) Yazılı ve sözlü sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda
bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve sözleşme yapılmaz. Bu kişilerin
sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Konya Cumhuriyet Başsavcılığına
suç duyurusunda bulunulur.
7. SÖZLEŞME ÜCRETLERİ
a) Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü
maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı’nın 3’üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanının, ilanda Özel Şartlar
başlığı altında belirtilen katları (2 katına,3 katına, 4 katına kadar) ile çarpımı sonucu bulunacak
brüt tutar olacaktır. Ancak Üniversite, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme
yapmaya yetkilidir.
POZİSYON
WEB YAZILIM UZMANI
SİBER GÜVENLİK UZMANI
AĞ ve SİSTEM UZMANI

Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Tavanı
2 katına kadar
3 katına kadar
4 katına kadar

b) Sözleşmeli bilişim personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı
maddesi uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai v.s.)
başkaca bir ödeme yapılamaz.
5501/1-1

24 Temmuz 2020 – Sayı : 31195

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 157

Sayfa : 158

RESMÎ GAZETE

24 Temmuz 2020 – Sayı : 31195

24 Temmuz 2020 – Sayı : 31195

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 159

Sayfa : 160

RESMÎ GAZETE

24 Temmuz 2020 – Sayı : 31195

24 Temmuz 2020 – Sayı : 31195

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 161

Sayfa : 162

RESMÎ GAZETE

24 Temmuz 2020 – Sayı : 31195

24 Temmuz 2020 – Sayı : 31195

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 163

Sayfa : 164

RESMÎ GAZETE

24 Temmuz 2020 – Sayı : 31195

24 Temmuz 2020 – Sayı : 31195

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 165

Sayfa : 166

RESMÎ GAZETE

24 Temmuz 2020 – Sayı : 31195

24 Temmuz 2020 – Sayı : 31195

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 167

Sayfa : 168

RESMÎ GAZETE

24 Temmuz 2020 – Sayı : 31195

24 Temmuz 2020 – Sayı : 31195

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 169

Sayfa : 170

RESMÎ GAZETE

24 Temmuz 2020 – Sayı : 31195

24 Temmuz 2020 – Sayı : 31195

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 171

Sayfa : 172

RESMÎ GAZETE

24 Temmuz 2020 – Sayı : 31195

24 Temmuz 2020 – Sayı : 31195

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 173

Sayfa : 174

RESMÎ GAZETE

24 Temmuz 2020 – Sayı : 31195

24 Temmuz 2020 – Sayı : 31195

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 175

Sayfa : 176

RESMÎ GAZETE

24 Temmuz 2020 – Sayı : 31195

24 Temmuz 2020 – Sayı : 31195

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 177

Sayfa : 178

RESMÎ GAZETE

24 Temmuz 2020 – Sayı : 31195

24 Temmuz 2020 – Sayı : 31195

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 179

Sayfa : 180

RESMÎ GAZETE

24 Temmuz 2020 – Sayı : 31195

24 Temmuz 2020 – Sayı : 31195

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 181

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

5582/1-1

Sayfa : 182

RESMÎ GAZETE

24 Temmuz 2020 – Sayı : 31195

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

5585/1-1

24 Temmuz 2020 – Sayı : 31195

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 183

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

5586/1-1

Sayfa : 184

RESMÎ GAZETE

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

24 Temmuz 2020 – Sayı : 31195

24 Temmuz 2020 – Sayı : 31195

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 185

5587/1-1

Sayfa : 186

RESMÎ GAZETE

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

24 Temmuz 2020 – Sayı : 31195

24 Temmuz 2020 – Sayı : 31195

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 187

5631/1-1

Sayfa : 188

RESMÎ GAZETE

24 Temmuz 2020 – Sayı : 31195

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

5659/1-1

24 Temmuz 2020 – Sayı : 31195

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 189

Sayfa : 190

RESMÎ GAZETE

24 Temmuz 2020 – Sayı : 31195

24 Temmuz 2020 – Sayı : 31195

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 191

Sayfa : 192

RESMÎ GAZETE

24 Temmuz 2020 – Sayı : 31195

24 Temmuz 2020 – Sayı : 31195

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 193

Sayfa : 194

RESMÎ GAZETE

24 Temmuz 2020 – Sayı : 31195

24 Temmuz 2020 – Sayı : 31195

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 195

Sayfa : 196

RESMÎ GAZETE

24 Temmuz 2020 – Sayı : 31195

24 Temmuz 2020 – Sayı : 31195

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 197

Sayfa : 198

RESMÎ GAZETE

24 Temmuz 2020 – Sayı : 31195

24 Temmuz 2020 – Sayı : 31195

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 199

Sayfa : 200

RESMÎ GAZETE

24 Temmuz 2020 – Sayı : 31195

24 Temmuz 2020 – Sayı : 31195

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 201

Sayfa : 202

RESMÎ GAZETE

24 Temmuz 2020 – Sayı : 31195

24 Temmuz 2020 – Sayı : 31195

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 203

Sayfa : 204

RESMÎ GAZETE

24 Temmuz 2020 – Sayı : 31195

İÇİNDEKİLER
YASAMA BÖLÜMÜ
TBMM KARARLARI
1253 Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi
Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar
1254 Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi
Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar
1255 Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin
Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar
1256 Anayasa Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin
Karar
1257 Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Türkiye Büyük Millet Meclisinin
Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar
1258 Adalet Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin
Karar
1259 Çevre Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin
Karar
1260 Dışişleri Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin
Karar
1261 İçişleri Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin
Karar
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 2789, 2790, 2791, 2792, 2793, 2794, 2795, 2796, 2797)

4

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA SEÇME KARARI
–– Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına, Anayasa Mahkemesi Üyesi Burhan ÜSTÜN’ün Seçilmesine Dair Karar

29

ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/366, 367, 368, 369, 370)

29

YÖNETMELİKLER
–– Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türk Patent ve Marka Kurumu Sınai Mülkiyet Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
–– İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul Ticaret Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/15)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/18)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/19)
–– Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/17)’de
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ
–– Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– Pay Tebliği (VII-128.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.1.d)
–– Veri Depolama Kuruluşuna Yapılacak Raporlamalara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (IV-87.1)’de Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ (IV-87.1.b)
KURUL KARARLARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 23/07/2020 Tarihli ve 9467, 9468 Sayılı Kararları
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YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 25/6/2020 Tarihli ve E: 2020/49, K: 2020/36 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 25/6/2020 Tarihli ve E: 2020/50, K: 2020/37 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 5/3/2020 Tarihli ve 2016/69274 Başvuru Numaralı Kararı

64
68
72

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI
–– Yüksek Seçim Kurulunun 03/07/2020 Tarihli ve 320 Sayılı Kararı

93

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

97
99
128
189

