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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK
İçişleri Bakanlığından:
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI AFET VE ACİL DURUMLARA
İLİŞKİN HİZMET STANDARTLARI VE AKREDİTASYON
ESASLARININ BELİRLENMESİ HAKKINDA
YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Afet Müdahale Planına göre afet ve
acil durumlarda sunulacak hizmet alanlarında faaliyet göstermek isteyen, sivil toplum kuruluşları, özel kuruluşlar ve AFAD gönüllüsü kişilerin akredite edilmesi; akredite edilenlerle çalışma grupları arasında koordinasyonun sağlanması, sunulacak hizmetin standartlarının belirlenmesi, kalitesinin artırılması ve kalitenin sürekliliğinin korunması için uygulanacak akreditasyonun usul ve esaslarını belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında faaliyet
göstermek isteyen sivil toplum kuruluşları, özel kuruluşları ve AFAD gönüllüsü kişiler ile uygulanacak akreditasyonun usul ve esaslarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununun Ek 8 inci maddesi ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara
Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (4) nuKuruluşu : 7 Ekim 1920
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maralı alt bendine, 52 nci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendine ve 26/8/2013 tarihli ve
2013/5703 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Afet ve Acil Durum Müdahale
Hizmetleri Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Acil durum: Toplumun tamamının veya belli kesimlerinin normal hayat ve faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan ve acil müdahaleyi gerektiren olayları ve bu olayların
oluşturduğu kriz halini,
b) AFAD: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığını,
c) AFAD Akreditasyon Sistemi: Kamu uyumunun sağlanması ve Başkanlığın koordinasyonunda faaliyet gösterebilmeleri için kuruluşlar ile AFAD gönüllüsü kişilere uygunluk
belgesi verilmesi amacıyla oluşturulan akreditasyon sistemini,
ç) AFAD gönüllüsü kişi: Tamamıyla kendi isteği doğrultusunda, dayanışma ve yardımlaşma amacıyla kişisel çıkar gözetmeksizin hiçbir maddi beklentisi olmadan sadece topluma
faydalı olmak arzusuyla fiziksel gücünü, zamanını, bilgi birikimini, yeteneğini ve deneyimini
kullanarak afet ve acil durum öncesinde, sırasında ve sonrasında toplum hizmeti çalışmalarına
katkı sağlayan fiil ehliyetine sahip kişileri,
d) Afet: Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan doğal,
teknolojik veya insan kaynaklı olayları,
e) Akreditasyon: Başkanlığın koordinasyonunda çalışabilmesi için sivil toplum kuruluşları, özel kuruluşlar ile AFAD gönüllüsü kişilere uygunluk belgesi verilmesini,
f) Akreditasyon alanları: Türkiye Afet Müdahale Planına göre afet ve acil durumlarda
sunulacak hizmet alanları ile ihtiyaç halinde TAMP kapsamı dışında belirlenecek hizmet alanlarını,
g) Akreditasyon belgesi: Başkanlığın koordinasyonunda faaliyet gösterebilmeleri için
kuruluşlar ile AFAD gönüllüsü kişilere bu sistemde belirlenmiş olan standartlara uymaları ve
Akreditasyona Dayalı İşbirliği Sözleşmesini imzalamaları koşuluyla verilen ve akreditasyonun
sınıfı, kapsamı, tarihi ve süresiyle, akredite edilene ait bilgilerin yer aldığı ve geçerlilik süresi
belli olan resmi onaylı uygunluk belgesini,
ğ) Akreditasyon etiketi: Akredite edilen kuruluşların ve AFAD gönüllüsü kişilerin akreditasyon durumunu belirtmek için kullanılan, şekli ve kullanım şartları AFAD tarafından belirlenen işareti,
h) Akreditasyon Kurulu: Başkan Başkanlığında, ilgili daire başkanları ve 1.Hukuk Müşavirinden oluşan, akreditasyon sistemine yön veren standartlar, politikalar ve prosedürler ortaya koyan kurulu,
ı) Ana çözüm ortağı: TAMP kapsamında görevli çalışma grubunun yürüteceği hizmetlere ilişkin koordinasyondan sorumlu olan bakanlık, kurum ve kuruluşları,
i) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,
j) Başkan: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanını,
k) Başkanlık: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığını,
l) Başkan yardımcısı: Daire başkanlığının bağlı bulunduğu Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı başkan yardımcısını,
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m) Çalışma grubu: TAMP kapsamında afet ve acil durumlarda, ana ve destek çözüm
ortaklarının yürüttükleri hizmetlerin niteliğine göre oluşturulan hizmet gruplarını,
n) Çevrimiçi Akreditasyon Platformu: Başvuru sahiplerine sağlanacak akreditasyon
için gerekli başvuru formlarının, başvuru sahiplerine ait bilgilerin, standartların, inceleme raporlarının, akreditasyon inceleme görevlilerinin yer aldığı, web tabanlı yazılımı,
o) Daire Başkanı: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Planlama ve Risk Azaltma
Dairesi Başkanını,
ö) Daire Başkanlığı: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Planlama ve Risk Azaltma Dairesi Başkanlığını,
p) Denklik: Akreditasyon Sisteminde belirtilen standartlara uyan, geçerli yerel, ulusal
veya uluslararası bir belgeye sahip kişilerin ve kuruluşların varsa ekip ya da ekiplerine ilişkin
akreditasyon başvuru sürecinin, bu belgeler göz önünde bulundurularak yürütülmesini,
r) Destek çözüm ortağı: TAMP kapsamındaki çalışma gruplarında ana çözüm ortağı
olarak görev alan bakanlık, kurum ve kuruluşların çalışmalarında destek olarak görev alan paydaşları,
s) Ekip: Başvuru sahibi kuruluşlar bünyesinde afet ve acil durum alanlarından herhangi
birinde faaliyet göstermek için kurulmuş olan, faaliyet alanına göre kurgulanan ve üyelerden
oluşan, AFAD Akreditasyon Sistemine entegre yapıyı,
ş) Faaliyet: TAMP kapsamındaki çalışma gruplarının sorumluluğunda yürütülen hizmetlerin çeşitli bölümlerini,
t) Hizmet: TAMP kapsamındaki çalışma gruplarının sorumluluğunda olan görevleri ve
işleri,
u) İl müdürlüğü: İl afet ve acil durum müdürlüklerini,
ü) İlk İnceleme: Akreditasyona başvuru sonrasında gerçekleştirilen doküman incelemesi
ve kontrolünü,
v) İnceleme: İlk inceleme işleminin uygunluğu sonrasında başvuranlara yönelik yerinde
yapılan inceleme ve gözetimi,
y) İnceleme Görevlileri Havuzu: Akreditasyonun sağlanması adına, bu Yönetmelikte
belirlenen akreditasyon alanlarında standart, mevzuat ve inceleme konularında, Akreditasyon
Yönetim Birimi Koordinasyonunda gerekli eğitimleri almış kişileri,
z) İnceleme görevlisi: Akreditasyon hizmetlerinin sağlanmasında akreditasyona ilişkin
alanlarda, yerinde inceleme yapmak üzere yetkilendirilmiş kişiyi,
aa) İnceleme Komisyonu: Akreditasyon hizmetlerinin sağlanmasında farklı görev alanlarından oluşan ve yerinde inceleme yapan kişilerden oluşan komisyonu,
bb) İnceleme Komisyonu Başkanı: Akreditasyon hizmetlerinin sağlanmasında farklı
görev alanlarından oluşan ve yerinde inceleme yapan komisyona başkanlık eden kişiyi,
cc) Kuruluşlar: Sivil toplum kuruluşları ve özel kuruluşlar ile yabancı sivil toplum kuruluşlarını,
çç) Özel kuruluş: Kurum kuruluşların yaptığı işlerin bütünü, kamu kesimi dışında kalan
iş alanı, özel girişim, özel teşebbüs ve tüzel kişiliği,
dd) Platform: Çevrimiçi Akreditasyon Platformunu,
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ee) Sivil toplum kuruluşu (STK): Toplumdaki çeşitli sorunları bağımsız olarak ele alıp
kamuoyunu bilgilendirme ve aydınlatma görevi yapan, öneriler sunan ve Türkiye Cumhuriyeti
kanunlarına ve ilgili diğer mevzuata uygun şekilde kurulmuş ve faaliyet gösteren onaylanmış
her türlü dernek, vakıf, platform ve birlik ile sivil toplum kuruluşunu,
ff) Standart: Kuruluşlar ile AFAD gönüllüsü kişilerin afet ve acil durumlarda yürütecekleri hizmetler ve faaliyet alanlarına ilişkin, Başkanlık tarafından veya Başkanlık koordinasyonunda ilgili çalışma gruplarıyla birlikte gerçekleştirilen çalışmalarla belirlenen eğitim,
envanter, kaynak, kabiliyet ve benzeri olarak belirlenmiş yeterlilik ve ihtiyaç kriterlerini,
gg) Sistem: AFAD Akreditasyon Sistemini,
ğğ) Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP): Afet ve acil durumlara ilişkin müdahale çalışmalarında görev alacak çalışma grupları ve koordinasyon birimlerine ait rolleri ve sorumlulukları tanımlayan, afet öncesi, sırası ve sonrasındaki müdahale planlamasının temel prensiplerini belirleyen planı,
hh) Yabancı sivil toplum kuruluşu: Merkezi yurt dışında bulunan, kâr amacı gütmeyen
ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye’de şube veya
temsilcilik açma veya faaliyet izni verilen sivil toplum kuruluşlarını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar ve Akreditasyon Alanları
Uygulanacak akreditasyonun genel esasları
MADDE 5 – (1) AFAD Akreditasyon Sistemine katılım gönüllülük esasına dayanır.
(2) Kuruluşlar ile AFAD gönüllüsü kişilerin afet ve acil durum öncesi, sırası ve sonrasında AFAD ile koordinasyon içinde görev alabilmeleri için bu Yönetmelik çerçevesinde akredite edilmiş ve AFAD ile Ek-1 ve Ek-2’de yer alan Akreditasyona Dayalı İşbirliği Sözleşmesini imzalamış olma şartları aranır.
(3) Yabancı sivil toplum kuruluşlarının akreditasyon talebi: Akreditasyon için aranan
şartları taşımaları şartı ile; İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye’de şube açma, temsilcilik açma veya faaliyet izni verilen STK’lar, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünden, faaliyet göstermek istedikleri akreditasyon alanı ile ilgili
“İşbirliği Yapma” izni almalarını müteakip akreditasyon başvurusunda bulunabilir.
(4) Kuruluşlar afet ve acil durumlarla ilgili faaliyet gösterdikleri alanlarda, AFAD gönüllüsü kişiler de yetkin olduklarını belgeledikleri alanlarda akredite edilir.
(5) Kuruluşların afet ve acil durumlarla ilgili faaliyet gösterdikleri, AFAD gönüllüsü
kişilerin de ikamet ettikleri illerde akredite edilmeleri esastır.
(6) Kuruluşlar birden fazla ilde faaliyet gösteriyorsa, akreditasyon işlemleri başvuranın
her bir şubesi için ayrı ayrı uygulanır.
(7) Kuruluşların genel merkezleri illerdeki şubeleri veya temsilcilikleri adına akreditasyon başvurusunda bulunabilir, birden fazla şubesi veya temsilciliği ile müşterek ekip oluşturabilir.
(8) Kuruluşların yalnızca akredite edilen ekip veya ekiplerinin bünyesinde yer alan üyeleri, akreditasyona esas görev ve faaliyetlere katılabilir.
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(9) Kuruluşlar ile AFAD gönüllüsü kişiler akreditasyon alanına ilişkin yeterlilikleri sağlamaları halinde birden fazla alanda akredite edilebilir. Kuruluşların birden fazla alanda akredite
edilen her bir ekibi ile AFAD gönüllüsü kişiler afet ve acil durum olaylarında, aynı anda yalnızca bir alanda faaliyet gösterebilirler.
(10) AFAD Akreditasyon Sistemi kapsamında akredite edilmek isteyen kuruluşlar için
Türkiye’de mevzuata uygun şekilde kurulmuş olma ve faaliyet gösterme şartları aranır.
(11) AFAD’ın TAMP kapsamında ana çözüm ortağı olduğu ulusal düzey çalışma gruplarını ilgilendiren konularda akreditasyona başvuranların faaliyet gösterecekleri hizmet alanları,
hizmetleri ve faaliyetleri AFAD tarafından belirlenir. TAMP’da yer alan diğer çalışma gruplarına ait akreditasyon hizmetleri ve işlemleri, AFAD’ın belirlediği esaslar doğrultusunda ilgili
çalışma grubunun ana çözüm ortağının yeterli sayıda temsilcisinin katılımı ile yürütülür.
(12) Akredite edilmek isteyenler, belirlenen standartları, başvuru esaslarına uygun bir
şekilde inceleyip doğruladıktan sonra başvuruda bulunur.
(13) Akredite edilenler, geçerli bir gerekçe göstererek, otuz gün önceden bildirmek suretiyle akreditasyondan çekilme hakkına sahiptir. Aksi halde en az iki yıl süre ile yeni akreditasyon talepleri değerlendirilmez.
(14) AFAD Akreditasyon Sistemi kapsamında oluşturulan, üretilen ve alınan tüm belgeler beş yıl süreyle saklanır.
Akreditasyon alanları
MADDE 6 – (1) Akreditasyon alanları; Türkiye Afet Müdahale Planına göre afet ve
acil durumlarda sunulan hizmet alanlarını ifade etmekle birlikte, kuruluşlar ve AFAD gönüllüsü
kişilerin faaliyetlerine gerek duyulabilecek hizmetlere ilişkin TAMP kapsamı dışında da yeni
akreditasyon alanları belirlenebilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Akreditasyon Sisteminin Yapısı,
Görev, Yetki ve Sorumluluklar
Akreditasyon Kurulunun yapısı, görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 7 – (1) Akreditasyon Kurulu; Başkan Başkanlığında, Başkan Yardımcısı,
Planlama ve Risk Azaltma Dairesi Başkanı, Müdahale Dairesi Başkanı, Eğitim Dairesi Başkanı,
Gönüllü ve Bağışçı İlişkileri Dairesi Başkanı, 1.Hukuk Müşaviri olmak üzere yedi kişiden oluşur. Başkan gerekli gördüğü hallerde akredite edilen kuruluşların temsilcileri ile alanında uzman
kişileri kurula davet eder.
(2) Akreditasyon Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Akreditasyona esas konularda karar almak.
b) Akreditasyon Sistemine yön veren standartlar, politikalar ve prosedürlerin güncelliğini sağlamak.
c) Yeni akreditasyon alanlarının açılmasına karar vermek.
ç) İtiraz ve şikâyet konularında yapılan başvuruların kabulü halinde itiraza konu sürecin
tekrar başlatılması amacıyla Daire Başkanlığını görevlendirmek.
d) Süresi devam eden bir akreditasyonu re’sen iptal etmek. (İptal kararına karşı itiraz
yolu kapalıdır.)
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e) İnceleme görevlilerinin görevlendirmelerini re’sen iptal etmek. (İptal kararına karşı
itiraz yolu kapalıdır.)
f) Akreditasyon hizmetlerinin esasları, bileşenleri ve Kurula gelen itiraz ve şikâyetler
ve ilgili diğer hususlarda çalışmalarda bulunmak üzere yılda en az iki defa toplanmak.
g) Başkanının çağrısı üzerine toplanmak.
Planlama ve Risk Azaltma Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 8 – (1) Planlama ve Risk Azaltma Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Akreditasyon Yönetim Biriminin yapısının oluşturulmasını sağlamak.
b) Akreditasyon verilecek hizmet alanlarının belirlenmesi için gerçekleştirilecek çalışmaları yürütmek.
c) Akreditasyon esasları ile akreditasyon hizmet standartlarını belirlemek ve denetlemek
suretiyle akreditasyon hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.
ç) İnceleme Komisyonunun oluşturulması ve görevlendirilmesini sağlamak.
d) İnceleme Görevlileri Havuzunu, akreditasyonun genel standartlarını idari ve teknik
olarak inceleyebilecek kişilerden oluşturmak.
e) Çevrimiçi Akreditasyon Platformunun kurulmasını ve işletilmesini sağlamak.
f) Akreditasyon Belgesi düzenlemek.
g) Akreditasyon süreci içinde yapılan itiraz ve şikâyet ile ilgili, sonuçlandırılamayan
itiraz ve şikâyetlerin karara bağlanması için Akreditasyon Kuruluna iletilmesini sağlamak.
ğ) Akredite edilenlerin, yetersizlikleri veya yerine getirmedikleri taahhütleri ile haklarındaki şikâyetlere istinaden akreditasyonun askıya alınması, iptal edilmesi veya sürecin durdurulmasına dair iş ve işlemleri yürütmek.
Akreditasyon Yönetim Biriminin yapısı, görev ve sorumlulukları
MADDE 9 – (1) Akreditasyon Yönetim Birimi; Daire Başkanlığı koordinasyonunda,
Daire Başkanının görevlendireceği yeterli sayıda kişiden oluşur.
(2) Akreditasyon Yönetim Biriminin görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) Akreditasyon sürecinin yürütülmesini ve takibini sağlamak.
b) İnceleme Görevlileri Havuzunda yer alacak görevlilere gerekli eğitimlerin verilmesini sağlamak.
c) İnceleme Komisyonunun yapacağı denklik hali dışındaki incelemeleri önceden İnceleme Komisyon Başkanı ve üyelerine bildirmek.
ç) Çevrimiçi Akreditasyon Platformunu işletmek.
d) Akreditasyonu sağlananların yetersizlikleri veya yerine getirmedikleri taahhütleri
sonrasında akreditasyonun askıya alınması, iptal edilmesi veya sürecin durdurulması gereken
durumlarda Daire Başkanına rapor sunmak.
e) Akreditasyon Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek.
İnceleme Görevlilerinin görev ve sorumlulukları
MADDE 10 – (1) İnceleme görevlilerinin görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) Daire Başkanlığı koordinasyonunda verilecek eğitimlere katılmak.
b) Akreditasyona uygunluk konusunda bağımsız ve tarafsız inceleme yapmak.
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c) Akreditasyon talebinde bulunanların akreditasyonuyla ilgili incelemede bulunarak,
bununla ilgili standart inceleme formlarını sisteme yüklemek.
İnceleme Komisyonunun yapısı, görev ve sorumlulukları
MADDE 11 – (1) İnceleme Komisyonu; inceleme yapmak üzere İnceleme Görevlileri
Havuzunda yer alan personelden; biri komisyon başkanı ve en az iki üye olmak üzere en fazla
beş üyeden oluşur.
(2) İnceleme Komisyonunun görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) Akreditasyon talebinde bulunanların başvurularına ilişkin incelemeleri belirlenen
standartlara göre ve en geç bir ay içerisinde gerçekleştirmek.
b) Başvurulara istinaden gerçekleştirilen incelemelere ait rapor ve formları komisyondaki bütün üyelerin imzası ile kayıt altına almak.
c) Komisyon başkanı tarafından Daire Başkanlığına iletilmek üzere başvuru sonucunu
öngörülen süre içerisinde sisteme işlemek ve bildirmek.
(3) İnceleme Komisyonunun yapısı, görev sorumlulukları ile bu komisyonda görevlendirilecek kişilerin seçimi ve görevlendirilmesine ilişkin işlemler Daire Başkanlığı tarafından
hazırlanacak bir rehberle belirlenir.
İl afet ve acil durum müdürlüklerinin görev ve sorumlulukları
MADDE 12 – (1) Afet ve acil durum müdürlüklerinin görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) Akreditasyon talebi kabul edilenlerden ilk inceleme, hazırlık, inceleme, raporlama
ve değerlendirme süreçlerini başarıyla tamamlayanlar ve itiraz varsa itiraz sonucu lehte sonuçlananların Başkanlık tarafından bildirilmesine müteakip, afet ve acil durum hizmetleriyle ilgili
akreditasyonunu yapmak ve belgelendirmek.
b) AFAD Akreditasyon sisteminde yer alan süreçlere ilişkin esasların uygulanması için
gereken çalışmaların yerel düzeyde gerçekleştirilmesini sağlamak.
c) Akredite edilen kuruluşları ve AFAD gönüllüsü kişilerin ilin Afet Müdahale Planlarına, İl Afet Müdahale Planları kapsamında gerçekleştirilecek eğitimlere, tatbikatlara ve herhangi bir afet ve acil durum anındaki faaliyetlere katılımının koordinasyonunu sağlamak.
ç) Başvuru sahiplerinin kendi istek ve yeterliliklerine en uygun işlevlerde akredite edilmelerine yönelik rehberlik ve bilgi sunmak.
d) Akredite edilenlerin, katılım sağladığı görev tatbikat eğitim ve benzeri çalışmalara
ait bilgileri periyodik olarak takip eder ve Çevrimiçi Akreditasyon Platformu üzerinden bildirmek.
e) Akredite edilmiş olanların Çevrimiçi Akreditasyon Platformu üzerinden bildirdikleri
değişiklikleri takip etmek.
f) İtiraz ve şikâyetlerle ilgili başvuruları Daire Başkanlığına sunmak ve sonuçlarını başvuru sahiplerine bildirmek.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Akreditasyon Başvuru Süreci
İlk başvuru
MADDE 13 – (1) Akreditasyon talebinde bulunanların Ek-3’te yer alan ve kendilerini
ilgilendiren Genel Başvuru Ölçütlerini taşıması mecburidir.

Sayfa : 8

RESMÎ GAZETE

29 Temmuz 2020 – Sayı : 31200

(2) Akreditasyon talebinde bulunanlar Ek-4’te belirtilen belge-form ve benzeri dokümanları hazırlayıp Çevrimiçi Akreditasyon Platformuna yükleyerek başvuruda bulunur.
(3) Merkez ile şube yapılanması olan kuruluşların şube başvuruları merkez tarafından
hazırlanıp Platforma yüklenebileceği gibi, şubeler de genel merkezlerinden kendi şubeleri için
aldıkları Yönetim Kurulu Karar Oluru ile başvuru sürecini başlatır.
(4) Kuruluşların genel merkezleri illerdeki şubeleri veya temsilcilikleri adına akreditasyon başvurusunda bulunabilir, birden fazla şubesi veya temsilciliği ile müşterek ekip oluşturabilir. Bu durumda başvuru merkezden yapılır.
(5) Ekiplerde, tek tek ekip üyelerinin tümü Ek-9 ve ekipler dışında yer alan AFAD gönüllüsü kişiler Ek-10’da yer alan katılım beyanında bulunur.
(6) Kişisel başvuru sahipleri başvurularını Ek-6 ve Ek-10’a göre gerçekleştirir.
Çevrimiçi akreditasyon platformu
MADDE 14 – (1) Akredite edilmek isteyenler başvurularını platform üzerinden yapar.
(2) Akreditasyon başvurusunda bulunanlar başvurularının kabul, ret, askıya alma gibi
işlemlerini platformdan takip eder.
(3) Sisteme kullanıcı olarak tanımlanan kuruluşlar bünyelerinde gerçekleşen yeni üye
kayıtları, üyelere ait sertifika, belge, fiziksel donanımların artması ya da azalması gibi, AFAD
gönüllüsü kişiler ise sağlık, kısıtlılık gibi akreditasyonun devam etmesine engel teşkil edebilecek olan değişiklikleri on beş gün içerisinde platform aracılığıyla sisteme işler ve konumlu
olduğu ildeki il müdürlüklerine bildirir.
(4) İnceleme görevlileri havuzunda yer alan kişilerden oluşan İnceleme Komisyonu,
inceleme sonuçlarını platform aracılığı ile sisteme işler.
(5) Daire Başkanlığı akreditasyon talebinin başvurusundan, belge sunulmasına kadar
olan tüm süreci platform aracılığı ile takip eder.
İlk inceleme
MADDE 15 – (1) İlk inceleme işlemi platform üzerinden yapılır.
(2) İlk inceleme süreci başvurudan itibaren otuz gün içerisinde tamamlanır.
(3) İnceleme tarihi, ilk inceleme işleminin sona ermesini takip eden on beş gün içerisinde başvuru sahibine bildirilir.
(4) Başvuranın evraklarında eksik olması durumunda, evrakların tamamlanması için
başvuru sahiplerine evrakların eksik olduğuna ilişkin bildirimin yapılmasından itibaren on beş
gün ek süre verilir.
(5) Kişisel başvurularda ilk incelemeden sonra doğrudan inceleme sürecine geçilir.
(6) İlk inceleme işlemine ait rapor Daire Başkanlığınca değerlendirildikten sonra inceleme süreci başlatılır.
(7) İlk inceleme sonucunda başvurusu inceleme için uygun bulunmayan başvuru sahiplerine bu sonuç bildirilir.
(8) İlk inceleme süreci olumsuz sonuçlananlar ancak sonucun bildirilmesini takip eden
altmış gün sonrasında yeni akreditasyon başvurusu yapabilir.
(9) Başvuranların başvuru kapsamında verdiği bilgilerin doğruluğundan başvuru sahibi
sorumlu olup başvuru sahiplerinin sahte belge düzenlemeleri ve gerceğe aykırı beyanda bulunmaları durumunda ön inceleme süreci durdurulur ve başvuru sahibi ile ilgili 26/9/2004 tarihli
ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
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Hazırlık
MADDE 16 – (1) İlk inceleme süreci sonucunda başvuru sonucu olumlu değerlendirilirse ön inceleme sürecinin sona ermesinden itibaren başvuru sahibine inceleme sürecine hazırlık için en çok altmış güne kadar bir süre verilebilir. Başvuranın isteği ve Daire Başkanlığının
uygun görmesi halinde süre kısaltılabilir. Bu süre başvuranın hazırlık için ihtiyacı olabilecek
gerçek zaman göz önünde bulundurularak belirlenir.
(2) Denklik durumunda denk kabul edilebilecek hususlar göz önünde bulundurularak
hazırlık süreci için gereken süre belirlenir.
(3) Kişisel başvurularda başvuru sahibine inceleme sürecine hazırlık için herhangi bir
süre verilmez.
İnceleme
MADDE 17 – (1) İlk inceleme aşamasının olumlu sonuçlanması durumunda, başvuranların başvurdukları alanla ilgili belirlenen standartlara uygunluğunun incelenmesi süreci
aşağıdaki aşamalardan oluşur:
a) İnceleme ve değerlendirme, ilgili akreditasyon alanlarıyla alakalı standart formlar
kullanılmak suretiyle, bağımsız ve tarafsız İnceleme Komisyonunca yapılır.
b) Yapılan incelemede kuruluşlar için eğitim, envanter, kaynak, kabiliyet ve benzeri
olarak belirlenmiş yeterlilik ve ihtiyaç kriterleri ile akreditasyon talebinde bulunulan faaliyet
alanına ait diğer gereklilikler değerlendirilir.
c) Kişisel gerçekleştirilen başvurularda, başvuru esnasında sunulmuş olan belgelerin
geçerlilikleri incelenir.
ç) Uygulanacak inceleme süreci yöntemi ve kullanılacak formlar her alan için belirlenen
standartlara uygun olarak hazırlanan kılavuzlara göre belirlenir.
d) İnceleme ziyaretleri üç iş gününü geçmeyecek şekilde yapılır. Akredite edilecek alana
göre bu süre farklı bölünebilir ve üç katına kadar uzatılabilir.
e) İnceleme esnasında eksiklik görülmesi durumunda bu eksikliklerin giderilmesi için
ilgililere doksan güne kadar süre verilir. Bu süre başvurulan alana göre değişebilir.
Raporlama ve değerlendirme
MADDE 18 – (1) İnceleme komisyonu yaptığı incelemeye ait raporu on beş gün içerisinde Daire Başkanlığına sunar.
(2) Daire Başkanlığı inceleme komisyonu tarafından hazırlanan raporu değerlendirmeye
alır ve on beş gün içinde başvuru sahibine, değerlendirme raporunun sonucunu bildirir.
(3) İncelemenin olumsuz sonuçlanması halinde sonuç, başvuru sahibine yazılı bildirilir.
(4) İnceleme sonucunda akredite edilmesi uygun bulunmayanlar bir yıl içerisinde, yeni
bir incelemeye tabi olmak için tekrar başvuruda bulunabilir.
Denklik usul ve esasları
MADDE 19 – (1) AFAD Akreditasyon Sisteminde belirtilen standartlara uyan, geçerli
yerel, ulusal veya uluslararası bir belgeye sahip olan başvuru sahipleri ile varsa ekip ya da
ekipleri yalnızca o belgede belirtilen denklik kapsamında değerlendirilir. Bunun dışında kalanlar denklik sürecine alınmaz.
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(2) Denklik kapsamında değerlendirilenler için ilk inceleme süreci başvurudan itibaren
on beş gün içerisinde tamamlanır.
(3) İlk inceleme sonuçlarının açıklanmasından itibaren on beş gün içerisinde inceleme
gerçekleştirilir. Denklik başvurusu sahibinin talebi üzerine bu süre otuz güne kadar uzatılabilir.
(4) İnceleme Komisyonu tarafından inceleme sonucunda düzenlenen rapor, sürecin tamamlanmasına müteakip on beş gün içerisinde Daire Başkanlığına sunulur.
(5) Daire Başkanlığı on beş gün içerisinde nihai kararı başvuru sahibine bildirir.
(6) Denklik için geçerli sayılacak belgeler AFAD’ın ana çözüm ortağı olduğu çalışma
gruplarıyla ilgili alanlarda AFAD tarafından; AFAD’ın ana çözüm ortağı olmadığı alanlarda
da AFAD ve ilgili çalışma grubu temsilcilerince söz konusu alanın gereklerine uygun olarak
belirlenir.
Belgelendirme
MADDE 20 – (1) İnceleme sürecini başarıyla tamamlayanlar üç yıl süreyle, Akreditasyon Belgesi almaya hak kazanırlar.
(2) Daire Başkanlığının teklifi, Başkan Yardımcılığının uygun görüşü sonrası Başkan
tarafından imzalanan Akreditasyon Belgesi, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve Başkanlık koordinasyonunda gerçekleştirilecek afet ve acil durumlarla ilgili tatbikat, eğitim, müdahale ve benzeri faaliyetler için geçerlidir.
(3) Akreditasyon belgesi almaya hak kazananlar, akredite edildikleri alanda ulusal ve
uluslararası mevzuatın gerektirdiği diğer tüm hususlara da uyulmak suretiyle, AFAD koordinasyonunda afet ve acil durumlar ile ilgili yurt dışı görev ve faaliyetlere de ilgisine göre katılabilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Akredite Edilenlerin Yükümlülükleri,
İzleme ve Takip Süreci,
Akreditasyonun Askıya Alınması ve İptali
Akredite edilenlerin yükümlülükleri
MADDE 21 – (1) Akredite edilen kuruluşlar ve AFAD gönüllüsü kişiler akredite edildikleri faaliyet konusu ile ilgili usul ve esaslar ile Akreditasyona Dayalı İşbirliği Sözleşmesinde
belirtilen hükümlere ve sorumluluklara uymak zorundadır.
(2) Akredite edilen;
a) Kuruluşlar ve AFAD gönüllüsü kişiler, başvuru sürecinde istenilen ve kişilerin yeterliliklerini gösterir belgelerle ilgili değişiklikleri on beş gün içerisinde Çevrimiçi Akreditasyon
Platformuna işlemek suretiyle il müdürlüğüne bildirir.
b) Kuruluşlar, araç-gereç ve teçhizat ile ilgili kapasite değişikliklerini on beş gün içerisinde Çevrimiçi Akreditasyon Platformuna işlemek suretiyle il müdürlüğüne bildirir.
c) Kuruluşlar, akreditasyon sistemine dâhil edilmiş üyelerinin akreditasyon faaliyetine
uyumunu sağlar.
ç) Kuruluşlar, belirlenen ekip üye yeter sayısının minimum düzeyin altına düşmesi durumunda bunu on beş gün içerisinde Çevrimiçi Akreditasyon Platformu üzerinden il müdürlüğüne bildirir ve ekibini uygun kişilerle tamamlar.
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d) Kuruluşlar, akredite edilen personelin belge kullanım şartlarına uymasını sağlar.
e) Kuruluşlar ve AFAD gönüllüsü kişiler akredite edildiği faaliyet alanını kamuoyuna
doğru yansıtır.
f) Kuruluşlar ve AFAD gönüllüsü bireyler; AFAD logosunu, ismini, akreditasyon belgesini, akreditasyon etiketini ve akreditasyon süreci ile ilgili dokümanları mevzuatta belirtilen
yükümlülüklere aykırı biçimde kötü amaçlı, hatalı veya izinsiz olacak şekilde kullanamaz.
g) AFAD gönüllüsü kişiler, sağlık, kısıtlılık ve benzeri sonradan oluşabilecek ve akreditasyonun devamına engel durumları on beş gün içerisinde Çevrimiçi Akreditasyon Platformuna işlemek suretiyle il müdürlüğüne bildirir.
ğ) Kuruluşlar ve AFAD gönüllüsü kişiler, akredite süreci içinde yapılan incelemelerde,
dokümanlarının şartlara uygunluğunu yitirdiğinin anlaşılması durumunda eksiklikleri zamanında giderir.
h) Kuruluşlar ve AFAD gönüllüsü kişiler inceleme sırasında görülen eksiklikleri gidermesi için verilen süre içerisinde eksiklikleri gidermek zorundadır.
ı) Kuruluşlar ve AFAD gönüllüsü kişiler AFAD veya ilgili çalışma grubu tarafından
afet ve acil durumlarda yapılan yardım veya koordinasyon talebine geçerli bir mazereti olması
durumu hariç, olumlu veya olumsuz cevap vermek zorundadır.
i) Kuruluşlar ve AFAD gönüllüsü kişiler afet ve acil durum hallerinde gerçekleştirilecek
farklı zamanlardaki çalışmalara dair resmi çağrılara geçerli mazeret durumları dışında, olumlu
veya olumsuz cevap vermek zorundadır.
j) Kuruluşlar, göreve çağrılan ekipleri ile birlikte akredite edilmemiş üyelerini sürece
dâhil edemez.
k) Kuruluşlar ve AFAD gönüllüsü kişiler, akreditasyonun askıya alınması veya iptal
edilmesi halinde akredite edilmişlik halini gösteren akreditasyon etiketinin, benzeri materyalin
kullanımını derhal durdurur.
Akreditasyon etiketinin kullanımı
MADDE 22 – (1) Akredite edilenler, akreditasyon kapsamının belirtildiği belge ile birlikte, akreditasyon sözleşmesinde tanımlanan akreditasyon etiketini kullanmaya hak kazanırlar.
Akreditasyon etiketini mevzuatta belirtilen yükümlülüklere aykırı biçimde kötü amaçlı, hatalı
veya izinsiz kullanamazlar.
Akredite edilenlerin izleme ve takip süreci
MADDE 23 – (1) Akredite edilenlerin; afet yönetimine katkısı, katılım sağladığı eğitim,
tatbikat ve görevler izleme ve takip sürecinde il müdürlükleri aracılığı ile performans ölçütü
olarak tanımlanır. İl müdürlükleri tarafından takip edilerek elde edilen performans değerlendirmesi ve Daire Başkanlığının onayı ile üç yıllık akredite süresi beş yıla çıkarılabilir.
(2) Akredite edilenler, akreditasyon süresi içinde bu maddenin birinci fıkrasında belirlenmiş ölçütlere göre Başkanlık koordinasyonunda ilgili il müdürlüklerince izlemeye alınır.
(3) Başkanlık koordinasyonunda gerçekleşen izleme ve takip işlemlerinde karşılaşılan
uygunsuzluk durumlarında, mevcut akreditasyonla ilgili geçici süreyle askıya alma veya iptal
etme işlemleri uygulanır. Bu durumlarda akredite edilenler bilgilendirilir.
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(4) Akreditasyonun askıya alınmasında, uygunsuzluğun giderilmesi için ilgililere doksan gün süre verilir. Söz konusu uygunsuzluk giderilemez ve devam ederse akreditasyon bir
yıl süre ile askıya alınır. Bahsedilen doksan günlük süre içinde ve akreditasyonun askıya alındığı dönemde akreditasyonu askıya alınanlar hiçbir faaliyete katılamaz.
(5) Akredite edilenler, akreditasyon süresinin bitimine doksan gün kala akreditasyonun
yenilenmesi için başvuruda bulunabilir.
(6) Akreditasyon yenileme başvurusu on beş gün içerisinde Daire Başkanlığınca değerlendirmeye alınır ve sonuçlandırılır.
(7) Akreditasyon yenileme başvurusunun değerlendirilmesi sonucunda başvuru sahibine
inceleme için bir tarih verilir.
(8) İnceleme, yenileme başvurusunun sonucunu takip eden on beş gün içerisinde ve üç
iş gününü geçmeyecek şekilde gerçekleştirilir. İnceleme ziyaretleri en fazla üç iş gününü geçmeyecek şekilde yapılır. Akredite edilecek alana göre bu süre farklı bölünebilir ve üç katına
kadar uzatılabilir.
(9) İnceleme sonucu on beş gün içerisinde, yenileme başvurusu yapan başvuru sahibine
yazılı bildirilir.
Akreditasyonun askıya alınması
MADDE 24 – (1) Akredite edilen kuruluşların ve AFAD gönüllüsü kişilerin akreditasyonunun askıya alınma nedenleri şunlardır:
a) Akreditasyon sistemindeki genel yükümlülüklerin yerine getirilmemesi.
b) Akreditasyon başvuru sürecinde istenilen, kişilerin yeterliliklerini gösterir belgelerle
ilgili değişikliklerin sisteme işlenmemesi.
c) Araç-gereç ve teçhizat ile ilgili kapasite değişikliklerinin sisteme işlenmemesi.
ç) Akreditasyon sistemine dâhil edilmiş üyelerinin akreditasyon konusuna dair vereceği
hizmete uygun olmaması veya belirlenen ekip üye yeter sayısının minimum düzeyin altına düşmesi.
d) Akredite edilen personelin, belge kullanım şartlarına aykırı hareket etmesi.
e) Akredite edilme şartlarını karşılamada sürekli ve ciddi bir şekilde eksiklik gösterilmesi.
f) Akredite edilme işleminin kamuoyuna yanlış yansıtılması, AFAD logosu, ismi ve akreditasyon süreci ile ilgili dokümanların mevzuatta belirtilen yükümlülüklere aykırı biçimde
ve belirlenen kurallara aykırı kullanılması.
g) Kişisel başvuruda sağlık, kısıtlılık ve akreditasyonun devamına engel durumların
bildirilmemesi.
ğ) Akredite süreci içinde yapılan incelemelerde başvuranların uygunluk şartlarını yitirdiğinin tespit edilmesi.
h) İnceleme sırasında görülen eksiklikleri gidermesi için 17 nci maddede belirtilen süre
sonunda eksikliğin halen giderilmemiş olması.
ı) AFAD veya ilgili çalışma grubu tarafından yardım veya koordinasyon talebinde bulunulmasına rağmen, geçerli bir mazereti olmaksızın cevap verilmemesi.
i) Afet ve acil durum hallerinde gerçekleştirilecek farklı zamanlardaki çalışmalara dair
resmi çağrılara iki defa üst üste olumlu cevap verilmemesi ve durumun belgelenmesi.
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j) Ekipler için; ekiplerin göreve çağrıldıklarında akredite edilmemiş üyelerini veya
üçüncü kişileri faaliyetlerine dâhil ettiklerinin anlaşılması ve bu durumun da belgelenmesi.
k) Askıya alınma talebinde bulunulması.
(2) Askı süresi; akreditasyonun askıya alınmasını gerektiren hallerin tespit edilmesi halinde, Daire Başkanlığı akreditasyonu geçici süreyle askıya alabilir. Askıya alınan akreditasyonu etkin hale getirmek için, ilgiliye doksan gün süre verilir. Bu süre içinde uygunsuzluğun
ortadan kaldırılmadığı durumlarda akreditasyon bir yıl süreyle askıya alınır.
Akreditasyonun iptal edilmesi
MADDE 25 – (1) Akredite edilen kuruluşların ve AFAD gönüllüsü kişilerin akreditasyonunun iptal edilme nedenleri şunlardır:
a) Askıya alınan akreditasyonlara dair eksikliklerin, belirlenen sürelerde akredite edilenler tarafından giderilmemesi.
b) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa
bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış
olsa bile Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine
karşı işlenen suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olanların kuruluşta
yönetici olarak yer alması, kişiler içinse doğrudan bu suçu işlemiş olması.
c) Milli ve manevi değerlerin, kurum ve kuruluşlar ile kişilerin saygınlığını azaltıcı ve
itibarını zedeleyici beyan ve davranışta bulunulması.
ç) Yazılı basın veya medya iletişiminde yanlış beyanda bulunulması.
d) Akredite edilmeyen alanlarda AFAD logosunun, isminin, akreditasyon süreci ile ilgili
dokümanların ve teçhizat, tesis ve basılı materyalin mevzuatta belirtilen yükümlülüklere aykırı
biçimde kullanılması.
e) Akredite edilen personel hakkında bilinçli olarak eksik ve yanlış bilgi verilmesi.
f) Akredite edilen personelin belgeleri üzerinde tahrifat yapılması.
g) Taahhütname ile imza altına alınmış belgelerde yanlış veya eksik bilgi verilmesi.
ğ) Akreditasyon belgesinin maddi kazanç sağlama amacıyla kullanıldığının tespit edilmesi.
h) İptal talebinde bulunulması.
ı) Akreditasyon süresinin dolması.
(2) Akredite edilenlerin, başvuru esnasında belirttiği şartları taşımadığının ortaya çıkması veya aranan şartlara ilişkin sonradan uyumsuzluklar ortaya çıkması, milli ve manevi değerler, etik kurallar ve hukuka aykırılık durumlarında akreditasyon, Akreditasyon Kurulu tarafından re’sen iptal edilir. Bu duruma karşı itiraz yolu kapalıdır.
(3) Akreditasyonları iptal edilen kuruluşlar ve AFAD gönüllüsü kişilerin, yeni akreditasyon başvurusu, iptal tarihinden itibaren en az üç yıl geçmeden değerlendirmeye alınmaz.
Şikâyet ve itirazlar
MADDE 26 – (1) Şikâyet ve itirazlarda 8 inci maddenin birinci fıkrası ve 12 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen usul ve esas hükümleri uygulanır. Bu durum ilgililere yazılı
olarak bildirilir.
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(2) İptal edilen akreditasyona ait şikâyet ve itirazlar Ek-11 ve Ek-12’de yer alan İtiraz
Formu doldurularak ilgili kuruluş veya AFAD gönüllüsü kişiler tarafından Çevrimiçi Akreditasyon Platformu üzerinden il müdürlüğüne ulaştırılır. Akreditasyonun, 25 inci maddenin ikinci
fıkrasına göre re’sen iptal edilmesi durumuna karşı itiraz yolu kapalıdır.
(3) Şikâyet ve itirazların değerlendirilmesinde; akreditasyonun usul ve esaslarına uygun
olarak, bağımsız ve tarafsız şekilde hareket edilir.
(4) Şikâyet ve itiraza ilişkin nihai karar ilgililere yazılı bildirilir.
Akreditasyonla ilgili duyurular
MADDE 27 – (1) Akreditasyon sürecinde, akreditasyonla ilgili dokümanlar Çevrimiçi
Akreditasyon Platformunda yayınlanarak ilgililere duyurulur.
(2) Akreditasyon şartları ve kurallarında yapılacak değişikliklerde, değişikliklerden etkilenecek ilgili kuruluşların görüşleri alınır.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yönerge
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulama usul ve esaslarına ilişkin sonradan ortaya
çıkabilecek durumlarla ilgili hususlar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından hazırlanacak yönerge ile belirlenebilir.
(2) Akreditasyon başvuru sürecini başarıyla tamamlayan yabancı sivil toplum kuruluşlarının çalışma usul ve esasları yönerge ile belirlenir.
Bir defaya mahsus kabul edilecek belgeler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Eğitim yeterliliğinde aranacak belgeler, Ana Çözüm Ortağı
çalışma grupları tarafından belirleninceye kadar, bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce
düzenlenen eğitimlere ait belgeler Ana Çözüm Ortağı tarafından uygun görülmesi durumunda
bir defaya mahsus kabul edilir.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri ile ilgili hususlar
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Platform faaliyete geçene kadar akreditasyon hizmetlerinin
yürütülmesi amacıyla bu konuda çalışacak yeterli sayıda personel il müdürlüklerince görevlendirilir.
(2) İl müdürlükleri, Platform faaliyete geçene kadar başvuru sahiplerinin ilgili akreditasyon taleplerini değerlendirerek başvuruları kabul eder.
(3) İl müdürlükleri, Platform faaliyete geçene kadar akredite edilen, akreditasyonu askıya
alınan veya sonlandırılan kuruluşlar ile AFAD gönüllüsü kişileri konu ile ilgili bilgilendirir.
Çevrimiçi akreditasyon platformu devreye girene kadar
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Çevrimiçi Akreditasyon Platformu devreye girene kadar,
akreditasyon talebinde bulunanlar Ek-4’te belirtilen belge-form ve benzeri dokümanları hazırlayıp, konumlu olduğu ildeki il müdürlüğüne başvuruda bulunur.
Yürürlük
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
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TEBLİĞLER
Millî Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığından:
1416 SAYILI KANUN VE BUNA BAĞLI YÖNETMELİK UYARINCA YURT
DIŞINDA LİSANS VE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖREN
ÖĞRENCİLERE YAPILACAK ÖDEMELER
HAKKINDA TEBLİĞ
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ile
kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamak üzere resmî burslu
statüde lisans ve lisansüstü seviyede öğrenim görmek amacıyla Millî Eğitim Bakanlığınca yurt
dışına resmî burslu statüde öğrenime gönderilen öğrenciler ile bu öğrenim seviyelerine hazırlık
amacıyla dil öğrenimi gören öğrencilere ödenecek aylık burs, ödenek ve diğer zorunlu giderlere
ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun ve 1/3/2020 tarihli ve 31055 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik uyarınca yurt
dışında resmî burslu statüde lisans ve lisansüstü seviyede öğrenim görmeye hak kazanan ya da
bu öğrenim seviyelerine hazırlık amacıyla dil öğrenimi gören öğrencileri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe
Hakkında Kanun ile Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik
hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde yer alan;
a) Adına öğrenim görülen kurum veya kuruluş: Resmî burslu öğrencinin adına öğrenim
gördüğü kurum veya kuruluşu,
b) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
c) Dil öğrenimi: Yurt içi veya yurt dışında esas öğrenim öncesi Bakanlık marifetiyle
düzenlenen yabancı dil kurslarını,
ç) Esas öğrenim: İhtiyaç duyulan hallerde görülen dil, hazırlık veya telafi öğreniminden
sonra başlayan öğrenimi,
d) Hazırlık öğrenimi: Öğrencinin yurt dışında yapacağı esas öğrenime temel oluşturacak
ve esas öğrenim göreceği yükseköğretim kurumu tarafından alınması gerekli görülen eğitimi,
e) Kısmi resmî burslu öğrenci: Resmî burslu statüde öğrenim görmekte iken öğrenim
gördüğü yükseköğretim kurumundan veya bu kurum aracılığıyla karşılıksız burs veya asistanlık
ücreti alan ancak aldıkları burs veya ücretin barınma, beslenme, sağlık gibi yaşam giderleri ile
okul ücreti, seminer, konferans, toplantı, teziyle ilgili alan çalışması, kitap, defter, kırtasiye
gibi öğrenim giderlerini tam olarak karşılamaması nedeniyle devlet tarafından kısmi olarak
burs verilen veya okul ödemeleri karşılanan öğrenciyi,
f) Lisans öğrenimi: Ortaöğretime dayalı en az sekiz yarıyıllık programı kapsayan yükseköğretimi,
g) Lisansüstü öğrenim: Lisans öğrenimine dayalı yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık
ve sanatta yeterlilik eğitimini,
ğ) Öğrenci: Resmî burslu, kısmi resmî burslu ve resmî burssuz öğrenciyi,
h) Öğrenim seviyesi: Yurt dışında dil öğrenimi, yüksek lisans, doktora öğrenimini,
ı) Resmî burslu öğrenci: Yurt dışına zorunlu hizmet karşılığında lisans ve lisansüstü
düzeyde öğrenime gönderilen ve masrafları Bakanlık veya adına öğrenim görülen kurum ya da
kuruluşlarca karşılanan öğrenciyi,
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i) Resmî burssuz öğrenci: Resmî burslu veya kısmi resmî burslu statüde öğrenim görmekte iken esas öğrenimin tamamlanması veya geri çağrılma hâllerinde yurda dönüş ulaşım
ücreti; öğrenimin sürdürülmesine engel teşkil eden hastalığın tedavisi için yurda dönüş ulaşım
ücreti ve refakat gerekiyorsa refakatçinin ulaşım ücreti; öğrenimin sürdürülmesine engel teşkil
eden ve öğrencinin ödeme gücünü aşan, acil ve mahallinde tedavi zorunluluğu bulunan hastalık
hâllerindeki tedavi ücreti; ölüm hâlinde cenazenin Türkiye’de defnedileceği yere kadarki nakil
masrafları, gerekli hâllerde cenazeyi getirmekle görevlendirilecek kişi veya refakatçinin ulaşım
ücreti ile benzer nitelikteki giderler hariç olmak üzere çeşitli nedenlerle kendisi için herhangi
bir ödeme yapılmayan öğrenciyi,
j) Yönetmelik: Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmeliği,
k) Yurt dışı akademik danışman: Öğrencilerin mesleki gelişimini izlemek, alınacak
dersler, tez çalışmaları ve akademik süreçlerle ilgili konularda bilgilendirme ve önerilerde bulunmak üzere yurt dışında öğrenim görülen yükseköğretim kurumu tarafından görevlendirilen
öğretim elemanını,
l) Yurt dışı temsilciliği: Türkiye Cumhuriyeti eğitim müşavirliğini, eğitim ataşeliğini,
bunların bulunmadığı yerlerde Türkiye Cumhuriyeti büyükelçiliği veya konsolosluğunu,
m) Yükseköğretim: Ortaöğretime dayalı lisans ve ön lisans öğrenimi ile lisans öğrenimine dayalı yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlilik eğitimi ile en az dört
yarıyılı kapsayan her kademedeki eğitim ve öğretimin tümünü,
ifade eder.
Yolluklar
MADDE 5 – (1) Her öğrenim seviyesinde bir defaya mahsus olmak üzere Bakanlık ve
kurumlar hesabına resmî burslu statüde yurt dışına öğrenime gönderilen öğrencilerin yurt dışında görecekleri dil, yüksek lisans veya doktora öğrenimi için gidiş-geliş ekonomi sınıfı uçak,
tren veya otobüs bileti ücretleri ile direkt uçuşlara ulaşım için zorunluluk arz eden şehirlerarası
tren veya otobüs bileti ücretleri öğrencilerin bağlı bulundukları bakanlık/kurumca karşılanır.
Uçak bileti bedelinin ödenmesinde bilet veya Uluslararası Hava Taşıyıcıları Birliği üyesi şirketlerce düzenlenen elektronik yolcu biletinin ödeme belgesine eklenmesi gerekir.
(2) Başarısızlık durumu hariç olmak üzere öğrenim ülkesi veya şehri değiştirilen resmî
burslu öğrencilerin uçak, otobüs, tren gibi ulaşım aracına verdiği ücret müşavirlik/ataşelik adına
açılan avans/krediden, kurum öğrencilerinin bu kapsamdaki giderleri ise kurumlarınca karşılanır.
(3) Yurt dışındaki lisans öğrenimini tamamlayıp yüksek lisans öğrenimi için veya yüksek lisans öğrenimini tamamlayıp doktora öğrenimi için başka bir şehirdeki üniversiteye giden
resmî burslu öğrencilerin uçak, otobüs, tren gibi ulaşım aracına verdiği ücret, müşavirlik/ataşelik adına açılan avans/krediden ödenir. Kurum öğrencilerinin bu tür harcamaları ise ilgili kurumca karşılanır.
(4) Hangi nedenlerle olursa olsun öğrencilikle ilişiği kesilen veya öğrenimlerini tamamlamadan yurda kesin dönüş yapacak resmî burslu öğrencilere Türkiye’ye dönebilmeleri için
istemeleri hâlinde müşavirlik/ataşelik onayı ile uçak bileti temin edilir ve ücreti müşavirlik/ataşelik adına açılan avans/krediden; kurum öğrencilerinin ücreti ise bağlı olduğu kurumca ödenir.
(5) Esas öğrenim için başka şehir/ülkedeki üniversitelerden başvuru, giriş sınavı veya
kayıt konusunda bizzat görüşmek üzere davet aldığını yurt dışı akademik danışman/okul veya
zorunlu hallerde yurt dışı temsilciliklerinin yazısıyla belgelendiren resmî burslu öğrencilere
de en fazla iki üniversiteye gidiş-dönüş için uçak, otobüs, tren gibi ulaşım aracına ilişkin yol
masrafı müşavirlik/ataşelik adına açılan avans/krediden; kurum öğrencilerinin masrafı ise bağlı
olduğu kurumca karşılanır. Öğrencinin bu daveti yurt dışı akademik danışman/okul veya zorunlu hallerde yurt dışı temsilciliklerinin yazısıyla Bakanlığa belgelendirmesi hâlinde ülke içi
iç hat ve Türkiye’ye gelişi bağlantılı uçuş olarak Bakanlık öğrencilerinin masrafı Bakanlıkça,
kurum öğrencilerinin masrafı ise kurumca verilebilir.
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(6) Müşavirlik/ataşelik bulunmayan veya müşavirlik/ataşelik tarafından ödeme imkânı
bulunmayan ülkelerdeki öğrencilerin bu madde kapsamındaki işlemleri ve ödemeleri Bakanlık
ya da adına öğrenim görülen kurumlarca yapılır. Bu durumdaki öğrencilerin yaptıkları harcamaların ödenebilmesi için yurt dışında alınmış harcama belgelerinin ve bunların Türkçe tercümelerinin bulundukları ülkelerdeki büyükelçilik/konsolosluklara onaylatılarak Bakanlığa/kuruma gönderilmesi gerekir.
Yurt içi aylığı
MADDE 6 – (1) Resmî burslu öğrencilere ödenecek yurt içi aylık burs miktarı; lisans
öğrencileri için 825 TL, lisansüstü öğrencileri için 1.650 TL’dir.
(2) Öğrencilerin aylık burslarının günlük hesaplanmasında; 31 gün süren aylar için aylık
burs miktarı 31’e bölünerek, 30 gün süren aylar ile şubat ayı için 30’a bölünerek hesaplanır.
Yurt içinde dil öğrenimi gören öğrencilerden öğrenimini tamamlayanların aylık bursları öğrenim süresinin ay içerisinde sona ermesi hâlinde ay sonu esas alınarak tam olarak verilir.
(3) Yurt dışında burslu statüde lisans öğrenimi yapmaya hak kazanmış öğrencilerden,
yurt dışına gönderilinceye kadar kazanmış oldukları hazırlık sınıfları dâhil olmak üzere üniversitelere devam edenlere, bir öğretim yılını aşmamak kaydıyla lisans seviyesinde yurt içi
bursu ödenir.
(4) Resmî burslu lisans öğrencilerinin yurt içi aylık bursları, taahhüt ve kefalet senedi
düzenlemiş olmaları kaydıyla dil öğrenimine veya kazandıkları programdaki esas öğrenime
başladıkları tarihe kadar ödenir.
(5) Bakanlık kararı ile geçici bir süre için Türkiye’de tedavi edilmek veya tez çalışmalarında bulunmak üzere yurda gelmeleri uygun görülen resmî burslu öğrencilerin ilk iki aylık
bursu, bulundukları yabancı ülke için öngörülen aylık burs tutarı üzerinden; Türkiye’de bir defada veya fasılalı olarak bir yılda toplam iki aydan fazla kalmaları hâlinde ise ikinci ayın bitiminden itibaren yurt içi aylık burs miktarı üzerinden ödeme yapılır.
(6) Öğrenimlerini veya stajlarını bitirip yasal süre olan iki ay içerisinde yurda dönerek
zorunlu hizmet karşılığı bir göreve atanmalarını isteyen resmî burslu öğrencilere, 1416 sayılı
Kanun uyarınca, yurt dışındaki öğrenimlerini tamamlayıp yurda dönen ve görev talep edenlere,
görev talep tarihi ile atamalarının onaylandığı tarih arasında, 90 günden fazla olmamak üzere
yurt dışında öğrenim gördükleri ülke için ödenmekte olan yurt dışı aylığının yarısı kadar aylık
ödeme yapılır. Ödemede ilk defa göreve başlama tarihi, kurun hesaplanmasında ise öğrencinin
görev talep dilekçesini verdiği günün döviz satış kuru esas alınır. Verilen burs ödül niteliğinde
olup mecburi hizmete sayılmaz. Ancak öğrencinin görev talep ettikten sonra tazminata geçmesi
hâlinde borcuna sayılır.
Yurt dışı aylığı, ek ödenek ve okul ücretleri
MADDE 7 – (1) Yurt dışına gönderilen resmî burslu öğrencilerin ilk iki aylık bursu
peşin olarak ödenir. Bu iki aylık burs, öğrencilerin öğrenime başladıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren iki aylık bursunu karşılamak üzere verilir. Ayrıca öğrenime başladıkları tarih
ile ilk aybaşı arasındaki süre için de kısıtlı burs ödenir. Kısıtlı burs ve ek ödenek, öğrencinin
öğrenime başlama yazısı Bakanlığa veya adına öğrenim gördüğü kuruma ulaştığında verilir.
Burs başlama tarihinin belirlenmesinde öğrencilerin fiilen öğrenime başlama tarihi esas alınır;
ancak yurt dışına çıkan öğrencilerden eğitim gördüğü kurumca zorunlu oryantasyon programına
tabi tutulanların burs başlama tarihi oryantasyon eğitimine başladığı tarih olarak esas alınır.
(2) Bir üst öğrenime devam edecek veya ülke değişikliği yapacak resmî burslu öğrencilerin istemeleri hâlinde gidecekleri ülke için ilk iki aylık avans işlemi yapılabilir. Ancak okul
değişikliği yapacak öğrenciler, okullarından herhangi bir borç ya da alacaklarının olup olmadığına dair okul yazısı ve en son aldığı aylığı belirten bir yazıyı müşavirlik/ataşelik, konsolosluk
ve Bakanlığa iletmekle yükümlüdürler. Yüksek lisans veya doktora öncesinde hazırlık öğrenimi
görecek öğrenciler için hazırlıktan yüksek lisans veya doktora öğrenimine geçişte avans uygulaması yapılmaz.

Sayfa : 58

RESMÎ GAZETE

29 Temmuz 2020 – Sayı : 31200

(3) Yurt dışında lisans öğrenimi gören resmî burslu öğrencilere Ek-1 (I) numaralı cetvel,
dil ve lisansüstü (yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik) öğrenimi gören
resmî burslu öğrencilere Ek-1 (II) numaralı cetvel üzerinden aylık burs ödemesi yapılır.
(4) Öğrencilerin aylık burslarının günlük hesaplanmasında; 31 gün çeken aylar için aylık
burs miktarı 31’e bölünerek, 30 gün çeken aylar ile şubat ayı için 30’a bölünerek hesaplanır.
(5) Ödemeleri Bakanlıkça yapılan resmî burslu statüde öğrenim gören öğrencilerin aylık
bursları avans/kredi açılmadan müşavirlik/ataşelik resmî hesaplarına; müşavirlik/ataşelik bulunmayan veya müşavirlik/ataşelik tarafından ödeme imkânı bulunmayan ülkelerde ise öğrencilerin şahsi hesaplarına aktarılacak şekilde Bakanlıkça işlem yapılır.
(6) Lisans öğrenimini tamamlayan resmî burslu öğrencilere, lisansüstü öğrenime başladıkları tarihten itibaren Ek-1 (II) numaralı cetvel üzerinden ödeme yapılır.
(7) Resmî burslu öğrencilere, kitap, defter, kırtasiye ve benzeri giderlerini karşılamak
üzere aylık burs tutarının on ikide biri tutarında her ay ek ödenek olarak verilir.
(8) Resmî burslu öğrencilere aylık burs olarak transfer edilecek miktarlar, Ek-1 (I) ve
(II) numaralı cetvellerde yabancı para cinsinden gösterilmiştir. Buna göre;
a) Yurt dışına gönderilecek öğrencilerin ilk iki aylık bursları o günkü döviz satış kuru
üzerinden; halen yurt dışında öğrenim görmekte olan resmî burslu öğrencilerin aylık bursları
ve diğer ödemeleri ise ödemenin yapıldığı tarihten önceki ayın son iş günündeki döviz satış
kuru üzerinden hesaplanır.
b) Resmî burslu öğrencilerden Türkiye’de peşin ödenen ilk iki aylık bursunu dövize
çevirenler ile müşavirlik/ataşelik bulunmayan veya müşavirlik/ataşelik tarafından ödeme imkânı bulunmayan ülkeler için okul ödemesi şahsi hesaplarına yapılanlara, tahakkuk tarihindeki
döviz satış kuru ile cari efektif satış kuru arasındaki fark da ilgili kurumca ödenir.
(9) Yurt dışında öğrenim görmekte iken resmî burslu statüde öğrenim görmeye hak kazanan öğrencilerin yurt dışı aylık bursları ve diğer harcamaları taahhüt ve kefalet senedi düzenlemiş olmaları kaydıyla resmî burslu öğrenciliğe hak kazandıkları tarih itibarıyla ödenir.
(10) Yurt dışında öğrenim görmekte iken, zorunlu hallerde Bakanlık kararı ile geçici
süre için yurda çağrılan resmî burslu öğrencilerden, tekrar yurt dışına çıkıp öğrenimlerine devam etmelerine karar verilenlere ilk iki aylık bursları peşin olarak verilebilir.
(11) Yurt dışında dil, hazırlık, yüksek lisans veya doktora öğrenimi gören resmî burslu
öğrencilerden öğrenimini tamamlayanların aylık bursları öğrenim süresinin ay içerisinde sona
ermesi hâlinde ay sonu esas alınarak tam olarak verilir; yüksek lisans veya doktora öğrenimine
başladıkları tarihten itibaren de yeniden tahakkuk ettirilir. Bu öğrenim seviyelerine bağlı uzatım
sürelerinde de aynı esaslara göre işlem yapılır.
(12) Yalnız yüksek lisans öğrenimi görmek üzere yurt dışına gönderilenlerden başarılı
olup doktora yapmasına izin verilenlerin aylık bursları ise yüksek lisans öğrenim süresinin ay
içerisinde sona ermesi hâlinde ay sonu esas alınarak tam olarak verilir; doktoraya başladıkları
tarihten itibaren de yeniden tahakkuk ettirilir ve kendilerinden bununla ilgili taahhüt ve kefalet
senedi alınır. Ancak on birinci fıkra ile bu fıkra uyarınca yapılacak ödemelerde aynı ay içerisinde hem yüksek lisans hem de doktora için ayrı ayrı burs ödenmez.
(13) Resmî burslu öğrencilere döviz kuru, döviz cinsi değişikliği ile maaş artış farkından
dolayı eksik ödeme yapılmış ise aradaki fark ilgili kurumlarca ödenir, fazla ödeme yapılmışsa
ilgili kurum tarafından kesilir.
(14) Bursların öğrencilere fazla ödenmesi durumunda, bu durum öğrencilere tebliğ edildikten sonra, fazla ödenen bursların öğrenciler tarafından iade edilmesi zorunludur. Ancak öğrenime devam edecek öğrenciler için fazla ödenen bursları, alacakları burslarına mahsup edilir.
Burslar TL cinsinden iade edilecekse, öğrencilerin iade için ödemeyi yapacağı tarihteki günün
efektif döviz satış kuru esas alınarak hesaplanır.
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(15) Öğrencilerin askerlik hizmetlerini yaptıkları süre ile resmî burssuz ve burssuz izinli
sayıldıkları bekleme sürelerinde burs ödenmez.
(16) Müşavirlik/ataşelikten veya Bakanlıktan izin almadan yurda dönen resmî burslu
öğrencilerin bursları kesilir.
(17) Kurumlar adına yurt dışında yüksek lisans öğrenimi gören ve eğitimlerini tamamlayan öğrencilere alanlarında eğitim gördükleri konularla ilgili olmak ve süresi üç ayı aşmamak
üzere bulundukları ülkelerdeki kurum veya kuruluşlarda teknik bilgi ve görgülerini artırmak
üzere staj yapmalarına eğitim müşavirlik/ataşelik teklifi üzerine ilgili kurumca izin verilebilir
ve bu süre için öğrenciye bulunduğu ülkeye göre yurt dışı bursu verilebilir.
(18) Bu Tebliğin ekindeki listelerde yer almayan ülkelere öğrenci gönderilmesi hâlinde,
bu ülkelerde verilecek burs miktarları, Millî Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenir.
(19) Okul ücretleri ilgili dönemin bütünü dikkate alınarak ödenir.
(20) Müşavirlik/ataşelik bulunmayan veya müşavirlik/ataşelik tarafından ödeme imkânı
bulunmayan ülkelerdeki öğrencilerin bu madde kapsamındaki işlemleri ve ödemeleri Bakanlık
ya da adına öğrenim görülen kurumlarca yapılır. Bu durumdaki öğrencilerin yaptıkları harcamaların ödenebilmesi için yurt dışında alınmış harcama belgelerinin ve bunların Türkçe tercümelerinin bulundukları ülkelerdeki büyükelçilik/konsolosluklara onaylatılarak Bakanlığa/kuruma gönderilmesi gerekir.
Yurt içinde dil öğrenimi
MADDE 8 – (1) 1416 sayılı Kanun uyarınca resmî burslu öğrenim hakkı kazananlardan
yabancı dil öğrenimlerini yurt içinde yapması uygun görülenlerin yurt içi bursları, dil kursu ve
diğer öğrenim giderleri, Bakanlık bütçesinin Yurt Dışı Burslar tertibinden ödenir. Kurum öğrencilerinin giderleri ise ilgili kurumlar tarafından karşılanır.
(2) Resmî burslu öğrencilerin 12 aya kadar olan yurt içi dil kurslarının ücretleri öğrencilerin ilgili kurstan aldıkları fatura beyanına göre ödenir. Öğrencilere ödenecek aylık dil kursu
ücreti kursa katılım sağlanan takvim yılındaki aylık yurt içi burs miktarını geçemez.
(3) Dil öğrenimlerini yurt içinde yapacak olan resmî burslu öğrencilerin bursları, 6 ncı
maddenin birinci fıkrasında belirtilen miktarlar üzerinden ödenir. Yurt içi aylığı, dil kursuna
başlanılan tarihten itibaren dil kursunun bitimini takip eden ay başına kadar kesintisiz olarak
ödenir.
(4) Yurt içi dil kursları kapsamında öğrenim gören öğrencilere talep etmeleri halinde
yurt içi bursu ödenmeden yalnızca kurs ücretleri ödenebilir.
Tez ve alan çalışmaları
MADDE 9 – (1) Bakanlık, yükseköğretim kurumları veya öğrenim giderleri Bakanlıkça
karşılanan kamu kurum ve kuruluşları adına öğrenim gören resmî burslu öğrencilerden tez çalışması veya tezi ile ilgili alan çalışması yapmak üzere seminer, konferans veya bilimsel bir
toplantıya katılmaları ya da sanat dallarında öğrenim görenlerin eğitim, konser, sergi, müze,
opera ve benzeri bir sanatsal faaliyete gitmeleri öğrenim gördükleri eğitim kurumunca zorunlu
görülen öğrencilere, en az bir ay önceden başvurmaları halinde yurt dışı temsilciliklerince izin
verilebilir ve bunların durumları Bakanlığa bildirilir. Öğrencilerin yapılan çalışmaları belgelendirmesi zorunludur. Belgelendirilmeyen ya da yurt dışı temsilciliğince onaylanmayan çalışmalar için herhangi bir ödeme yapılmaz. Bu durumdaki öğrenciler kendilerine yapılmış olan
harcamaları geri ödemekle yükümlüdürler. Öğrenim giderleri kurumlarınca karşılanan öğrencilerin bu kapsamdaki izinleri adına öğrenim görülen kurum veya kuruluşça verilebilir ve bunların durumları Bakanlığa bildirilir.
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(2) Yurt dışında öğrenim gören resmî burslu öğrencilerden tez veya teziyle ilgili alan
çalışmasına ilişkin detaylı çalışma programını, çalışma tarihinden en az iki ay önceden müşavirlik/ataşeliğe sunan ve izin verilen öğrencilere lisans, yüksek lisans ve doktora için her öğrenim seviyesinde en fazla iki defa olmak üzere gidiş-dönüş uçak bileti bedeli Bakanlık/müşavirlik/ataşelik veya ilgili kurumca karşılanır. Çalışmanın yapılacağı ülkede iki aydan fazla kalınması hâlinde bu ülkenin burs tutarı esas alınarak ödeme yapılır. Ayrıca teziyle ilgili çalışma
yapan bu öğrencilere çalışma programlarında yer alan konu ve bölgelerine göre belgelendirilmiş
tren, otobüs ve uçak bileti ücretlerinin tamamı ile tez çalışmalarının gerektirdiği malzeme giderlerinin en çok bir aylık yurt dışı bursu kadar olan kısmı Bakanlık/müşavirlik/ataşelik veya
ilgili kurumca ödenir.
(3) Yurt dışında öğrenim gören resmî burslu öğrencilerden, tez konusu Türkiye ile mukayeseli bir çalışma olan ve gerekli dokümanların mutlaka Türkiye’den şahsen temini için yurda gelmeleri zorunlu olup yapacağı çalışma ile ilgili detay programını çalışma tarihinden iki
ay önceden müşavirlik/ataşeliğe sunan ve izin verilenlere, lisans, yüksek lisans ve doktora için
her öğrenim seviyesinde en fazla iki defa olmak üzere yurda geliş-dönüş uçak bileti bedeli
ilgili kurumca karşılanır. Türkiye’de iki aydan fazla kalmaları hâlinde yurt içi burs tutarı esas
alınarak ödeme yapılır. Ayrıca yurtta tezle ilgili çalışma yapan bu öğrencilere çalışma programlarında yer alan konu ve bölgelerine göre Türkiye’deki belgelendirilmiş tren, otobüs ve
uçak bileti ücretlerinin tamamı ile tez çalışmalarının gerektirdiği malzeme giderlerinin en çok
üç aylık yurt içi bursu kadar olan kısmı bağlı bulunduğu kurumca ödenir.
(4) Müşavirlik/ataşelik bulunmayan veya müşavirlik/ataşelik tarafından ödeme imkânı
bulunmayan ülkelerdeki öğrencilerin bu madde kapsamındaki işlemleri ve ödemeleri Bakanlık
ya da adına öğrenim görülen kurumlarca yapılır. Bu durumdaki öğrencilerin yaptıkları harcamaların ödenebilmesi için yurt dışında alınmış harcama belgelerinin ve bunların Türkçe tercümelerinin bulundukları ülkelerdeki büyükelçilik/konsolosluklara onaylatılarak Bakanlığa/kuruma gönderilmesi gerekir.
Sağlık giderleri
MADDE 10 – (1) Resmî burslu öğrencilerin yurt dışında sağlık sigortası yaptırması
zorunlu olup sigorta ücretleri ile sağlık sigortasının veya mahalli ödeme imkânlarının kapsamı
dışında kalan sağlık giderleri öğrencilerin bağlı bulundukları kurumca ödenir. Yaptırılacak sigortanın standart nitelikte olması esas olup zorunlu sağlık sigorta bedeli her yıl için öğrenim
durumuna göre lisans öğrencileri veya lisansüstü öğrenim gören öğrenciye ödenen yurt dışı
bursunun bir aylık tutarının 1,5 katını aşamaz.
(2) Bakanlıklar ve kurumlar adına yurt dışına gönderilen resmî burslu öğrencilerin kaza/hastalık sebebiyle yurt dışında veya yurt içinde tedavi edilmeleri hâlinde; bu maddedeki sınırlamalar saklı kalmak kaydıyla yurt dışında yaptırılmış olan ve sağlık sigortası kapsamı dışında kalan muayene ve tedavi masrafları ile yurt içindeki muayene ve tedavi masrafları, ölümleri hâlinde cenazelerinin Türkiye’de defnedileceği yere kadarki nakil masrafları ile gerekli
görüldüğü hallerde cenazeyi getirmekle görevlendirilecek kişinin yol giderleri bağlı bulundukları kurumca ödenir. Ancak yurt içinde meydana gelen trafik kazaları sebebi ile oluşacak tedavi
giderleri için herhangi bir ödeme yapılmaz.
(3) Resmî burslu öğrencilerden geçirmekte oldukları rahatsızlıkları nedeniyle derhâl
yurda dönmeleri gerekli görülenlerin dönüş uçak bileti ücreti ve refakat gerekiyorsa refakatçinin
gidiş-dönüş uçak bileti ücreti ilgili kurumca ödenir.
(4) Yurt dışında öğrenim görürken rahatsızlanan ve rahatsızlığı nedeniyle öğrenim kurumuna devam edemeyen resmî burslu öğrencilerin, tedavilerinin iki aydan fazla süreceğinin
tespit edilmesi ve hastane giderlerinin sigortasınca ödenmemesi hâlinde, hastane/üniversite,
sağlık merkezi yetkililerinin onayı alınarak tedavileri yurtta yaptırılır. Tedavi için yurda gelmeleri müşavirlik/ataşelikçe uygun görülen öğrencilerin, yurt dışında öğrenim görmekle ilgili
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hakları saklı tutulmak kaydıyla en fazla altı aya kadar olan yurt içi tedavi giderleri, ayrıca Türkiye’deki
ikamet ve tedavi yerlerine kadar geliş ve tedavi sonucunda öğrenim yerine dönüş yol giderleri
ile zaruri hallerde hasta öğrenciye refakat edecek olanın yol giderleri bağlı bulunduğu kurumca
ödenir. Yurt dışında rahatsızlanarak tedavilerinin yurt dışında yapılmasının zorunlu olduğunu
belgelendirenlere raporlu olduğu sürelerde yurt dışı aylığı ödenir.
(5) Bu madde kapsamı çerçevesinde tedavi için yurda gelen resmî burslu öğrencilerin
ilk iki aylık bursu bulundukları yabancı ülke için öngörülen aylık burs tutarı üzerinden, iki aydan fazla kalmaları hâlinde üçüncü ayın başından itibaren yurt içi burs miktarı üzerinden ödenebilir.
(6) Resmî burslu öğrencilerin, sağlık sigortası dışında kalan sağlık giderlerinin kurumlarınca ödenebilmesi, tedavinin o ülkedeki memurların mahalli usulüne uygun olarak yaptırıldığının misyon şeflikleri tarafından onaylanmasına bağlıdır.
(7) Alan çalışması, tez çalışması, izin ve tedavi gibi sebeplerle Türkiye’de geçici süre
bulunmasına izin verilen öğrencilerin sağlık giderleri öğrencilerin bağlı bulundukları kurumca
karşılanır.
(8) Resmî burslu öğrenciler, Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalamış sağlık
hizmeti sunucuları ile sınırlı olarak sağlık hizmetlerinden yararlanabilir. Yurt içinde, ayakta
veya yatarak tedavi görenler için ödenecek tedavi bedeli, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu çerçevesinde belirlenmiş olan kapsam ve birim
fiyatlar esas alınarak öğrencinin bağlı olduğu bakanlık/kurum tarafından ilgili sağlık hizmeti
sunucusuna ödenir. Bakanlık/kurum, öğrencinin tedavisini gerçekleştirmesi için öğrenci belgesi
verir. Sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularının sunmuş oldukları hizmete ilişkin masrafların tamamının öğrenci tarafından hastaneye ödenmesi hâlinde ise 5510 sayılı Kanuna göre belirlenecek kapsam ve birim fiyatlara uygun olarak hesaplanacak tutar öğrencinin kendisine ödenir.
Özel sağlık hizmet sunucularındaki tedavi giderlerinin ödenebilmesi için kamu sağlık hizmet
sunucularından alınacak sevk ile tedavi olunması gerekir.
(9) Resmî burslu öğrencilerin, yurt dışında sağlık sigortası tarafından veya mahalli ödeme yerlerince bedeli karşılanmayan ilaç masrafları, bu ilaçların usulüne uygun olarak yapılmış
bir sevk işlemi sonrasında reçete edilmiş olması hâlinde ödenir. Yurt içinde Sosyal Güvenlik
Kurumu ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından reçete edilen ilaçların bedeli, katılım
payı alınmaksızın 5510 sayılı Kanuna göre belirlenmiş usul ve esaslar ile birim fiyatlara uygun
olarak ödenir.
(10) Yurt dışı diş tedavilerinde kıymetli madenler ve porselenle yapılan işlemler hariç
olmak üzere muayene, diş eti tedavisi ve bakımı, diş çekimi, dolgu, röntgen, tomografik diş
röntgeni, kaplama, kanal tedavisi, protez tamirleri ve çene defektlerine yapılan müdahalelerle
diğer cerrahî müdahale ücretleri ödenir. Yurt dışında yaptırılan diş tedavileri için ödenecek
tutar, öğrenim süresince bir aylık yurt dışı burs miktarını geçemez. Bu madde hükümlerine
göre yurt içinde yaptırılan diş tedavilerine ait giderler ise katılım payı alınmaksızın 5510 sayılı
Kanuna göre belirlenen usul ve esaslar ile birim fiyatlar çerçevesinde ödenir.
(11) Çerçeve ve cam ücretlerinin toplamı olarak gözlük için ödenen miktar, yurt içinde
bir aylık yurt içi burs tutarının %20’sini, yurt dışında ise bir aylık yurt dışı burs tutarının
%10’unu geçemez. Faturalar Bakanlık/müşavirlik/ataşelik/kurumlarca ödenir.
(12) Yurt içinde dil öğrenimi gören öğrenciler hakkında 5510 sayılı Kanunun genel sağlık sigortasına ilişkin hükümleri uygulanır.
(13) Resmî burslu öğrencilerin 5510 sayılı Kanuna göre bakmakla yükümlü oldukları
eş ve çocuklarının; bu öğrencinin bulunduğu ülkede 5510 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi
kapsamına giren sağlık hizmetlerine ilişkin giderlerin tamamı, 5510 sayılı Kanunun 66 ncı ve
ek 4 üncü maddesinde yer verilen usul ve esaslar çerçevesinde bağlı bulundukları kurumca
ödenir.

Sayfa : 62

RESMÎ GAZETE

29 Temmuz 2020 – Sayı : 31200

(14) Müşavirlik/ataşelik bulunmayan veya müşavirlik/ataşelik tarafından ödeme imkânı
bulunmayan ülkelerdeki öğrencilerin bu madde kapsamındaki işlemleri ve ödemeleri Bakanlık
ya da adına öğrenim görülen kurumlarca yapılır. Bu durumdaki öğrencilerin yaptıkları harcamaların ödenebilmesi için yurt dışında alınmış harcama belgelerinin ve bunların Türkçe tercümelerinin bulundukları ülkelerdeki büyükelçilik/konsolosluklara onaylatılarak Bakanlığa/kuruma gönderilmesi gerekir.
Mecburi hizmet süresi
MADDE 11 – (1) Yurt içi öğrenimde mecburi hizmet süresi, okul ödemeleri ve/veya
aylık yurt içi burs ödemelerinin yapıldığı öğrenim süreleri kadar hesaplanır.
(2) Yurt dışı öğrenimde mecburi hizmet süresi, okul ödemeleri ve/veya aylık yurt dışı
burs ödemelerinin yapıldığı öğrenim sürelerinin iki katı olarak hesaplanır.
(3) Resmî burslu öğrencilerin okulundan burs almaları hâlinde, resmî burslu öğrencilere
aylık burs olarak transfer edilecek miktarların Ek-1 (I) ve (II) numaralı cetvellerdeki yabancı
para cinsinden az olması durumunda aradaki fark öğrencinin isteğine bağlı olarak Bakanlıkça
tamamlanır. Bu durumda da öğrenci bursunu tam almış sayılarak o ay için iki ay mecburi hizmet
hesaplanır.
(4) Yurt dışında resmî burssuz bulunulan süreler için mecburi hizmet hesaplanmaz.
Diğer ödemeler
MADDE 12 – (1) Resmî burslu öğrencilerin girecekleri yabancı dil seviye tespit sınavları (Test of English as a Foreign Language ve buna benzer sınavlar) ile yetenek ve mesleki
yeterlik sınavlarından (Graduate Record Exam, Graduate Management Admission Test, Scholastic Aptitude Test ve buna benzer sınavlar) en fazla dört adedinin bedeli ile dört üniversiteye
kadar başvuru ücreti ödenir. Sınav ve başvuru ücretlerinin ödenebilmesi için başvuru yapıldığını
gösterir belge ile çek, öğrenci adına düzenlenmiş kredi kartının banka onaylı ekstresi veya banka onaylı internet çıktısı, öğrenci adına düzenlenmiş kartın banka onaylı hesap dökümü veya
banka onaylı internet çıktısı; anne, baba veya eşin hesabından öğrenci adına düzenlenmiş ek
kartın banka onaylı ekstresi veya banka onaylı internet çıktısı, banka onaylı alındı belgesi gibi
ödeme belgeleri ile sınav sonuç belgesinin dilekçeye eklenmesi gerekir. Bu fıkraya uygun olarak düzenlenmeyen belgeler için ücret ödenmez. Sınav/başvuru ücretlerini anne, baba veya
eşin banka hesabından veya kredi kartından ödeyen öğrencilerin (ödeme işlemini gerçekleştiren
banka veya kurum tarafından onaylanmış) bu ödemelerin kendileri adına ve sınav/başvuru ödemesi olarak yapıldığını gösterir belgeler ile sınav sonuç belgesini ibraz etmeleri hâlinde yaptıkları harcamalar kendilerine ödenir.
(2) Resmî burslu öğrencilerin kabul almak üzere üniversitelere başvururken üniversitelere gönderdikleri diploma, transkript, garanti belgesi evraklarının gönderilmesiyle ilgili olarak bütün öğrenim seviyeleri süresince dört adet gönderim ücreti öğrencilerin bağlı oldukları
kurumca karşılanır.
(3) Yurt dışına öğrenime gönderilen resmî burslu öğrencilerin dil, yüksek lisans veya
doktora öğrenimi görecekleri ülkeden vize alabilmeleri için o ülkenin temsilciliklerine ödemeleri zorunlu olan vize harçları ile ABD tarafından vize alınması sırasında zorunlu tutulan sevis
ücreti her takvim yılında bir kereye mahsus olarak Bakanlık veya adına öğrenim gördüğü kurumca karşılanır. Ancak aynı yıl içerisinde bir öğrenim seviyesinden diğer bir öğrenim seviyesine geçişlerde zorunlu tutulan vize ve sevis ücreti de tekrar ödenebilir. Ayrıca vize randevusu
ve vize posta gideri için ödenen ücretler de öğrencinin talep etmesi hâlinde ödenir.
(4) Yurt dışında öğrenim gören resmî burslu ve kısmi resmî burslu öğrencilere tez masrafı olarak tezin yazımı, ciltlenmesi, fotokopi ücreti, resim ve grafik harcamaları ile diğer zorunlu giderler için harcama belgesine dayandırılması şartıyla en fazla 1 aylık yurt dışı burs
miktarı kadar ödeme müşavirlik/ataşelik adına açılan avans/krediden yapılır.
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(5) Haklarında tazminat kovuşturması kararı alınanlara herhangi bir ödeme yapılmaz.
(6) Yurt dışında öğrenimde bulunan resmî burslu öğrencilerin okul ve öğrenimleriyle
ilgili okul tarafından gerekli görülen ve Bakanlık tarafından onay verilen her türlü masrafları
öğrencinin bağlı bulunduğu bakanlık/kurumca ödenir. Ancak öğrencilerin öğrenimleri sırasında
bizzat sahip olmalarında, kullanmalarında zorunluluk bulunduğu okullarınca bildirilen her türlü
araç-gereç, atölye ve laboratuvar çalışmalarının gerektirdiği maddelerin satın alınması veya
kiralanması gibi masraflar, bunların 7 nci maddenin yedinci fıkrası uyarınca verilen ek ödenekten karşılanması gereken giderler kapsamında bulunmaması, alınan malzemenin demirbaş
özelliği taşımaması, müşavirlik/ataşeliğe başvurmaları, öğrenim durumunun uygun görülmesi
ve temsilcilikler tarafından Bakanlığa bilgi verilmesi kaydıyla müşavirlik/ataşelik/Bakanlık
adına öğrenim gördükleri kurum tarafından ödenebilir.
(7) Yurt dışında öğrenim görerek yurda görev talep etmek üzere dönen öğrencilerin
mecburi hizmetlerine esas aylığı, derecesini aldığı tarihin ay sonuna kadardır. Ancak mezuniyet
işlemlerinin tamamlanması ve belge düzenlenmesi nedeniyle yurt dışında beklenmesi hâlinde
mecburi hizmetine esas aylığı, derecesini aldığı tarihten bir ay sonraki tarihe kadar uzatılabilir.
(8) Öğrencilerin resmî burssuz oldukları dönemde kendileri için herhangi bir ödeme
yapılmaz.
(9) Giderleri adına öğrenim gördükleri kurumlarca karşılanan öğrencilerin okul ödemeleri ile öğrencilere yapılacak diğer ödemelere ilişkin fatura ve diğer ödeme belgelerinin doğrudan ilgili okul veya kişi tarafından müşavirlik/ataşeliğin onayı olmaksızın ilgili kuruma gönderilmesi, kurum tarafından ödemenin yapılması ve sonuçtan müşavirlik/ataşeliğin bilgilendirilmesi gerekir.
(10) Öğrencilerin yurt dışındaki okul ücretlerinin ödenmesinde; park ücreti, ulaşım ücreti, konaklama ücreti ile gecikme faizi kesinlikle karşılanmaz.
(11) Dil öğrenimlerini tamamlayarak esas öğrenime başlayan ve yurt dışı akademik danışman/okul tarafından dil dersi almaları zorunlu tutulan veya zorunlu hallerde yurt dışı temsilciliklerinden alınan yazıyla bu durumu belgelendiren resmî burslu öğrencilerin sadece bir
dönem bir dil dersinin ücreti öğrencilerin bağlı oldukları bakanlık/kurumca karşılanır. Ancak
öğrenim göreceği alan gereği veya okul tarafından şart koşulduğu için ikinci bir dil öğrenme
zorunluluğu olan ve bu durumu yurt dışı akademik danışman/okul veya zorunlu hallerde yurt
dışı temsilcilikleri tarafından belgelendirilen öğrencilere, esas öğrenim öncesinde veya esas
öğrenim süresi içerisinde (bir yılı geçmemek üzere) görecekleri dil derslerinin ücreti öğrencilerin bağlı oldukları bakanlık/kurumca karşılanabilir. Müşavirlik/ataşelik bulunmayan veya
müşavirlik/ataşelik tarafından ödeme imkânı bulunmayan ülkelerdeki öğrencilerin bu kapsamdaki harcamaları Bakanlık ya da adına öğrenim görülen kurumlarca karşılanır. Öğrenim göreceği dil ve edebiyat ile ilgili bir bölümden mezun olan öğrencilere, anılan dil ile ilgili bir dil
eğitimi verilmez veya bu amaçla herhangi bir ödeme yapılmaz.
(12) Resmî burslu öğrencinin öğrenim gördüğü alan gereği yapılması zorunlu olan arazi
çalışmalarındaki ulaşım, konaklama ve katılım giderleri öğrencilerin bağlı oldukları kurumca
karşılanır.
(13) Tezi ile ilgili alan çalışması görmek üzere seminer, konferans, toplantıya katılmak
isteyenler ile sanat dallarında öğrenim gören resmî burslu öğrencilerden konser, sergi, müze,
operaya gitmek isteyenlerin en az bir ay önceden müşavirlik/ataşeliğe başvurmaları ve öğrenim
durumunun uygun görülmesi, temsilcilik tarafından Bakanlığa bilgi verilmesi kaydıyla varsa
gidiş-dönüş uçak, otobüs, tren gibi ulaşım araçlarına ilişkin yol ücreti, katılım veya giriş ücretleri ile öğrenim gördüğü ülkenin yurt dışı aylık burs miktarının %5’i kadar konaklama ücreti
fatura ibraz etmeleri kaydıyla adına öğrenim gördükleri müşavirlik/ataşelik/bakanlık/kurum
tarafından ödenir. Ancak, öğrencinin öğrenim süresi boyunca katıldığı toplam dört seminer,
konferans veya toplantı için ödeme yapılır. Sanat dalında öğrenim gören öğrenciler için alanıyla
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ilgili yılda toplam altı konser veya opera bileti ücreti ödenir. Bu fıkra hükümlerine uygun olarak
başka bir ülkeye gitmesine izin verilen öğrencilerin, acil haller kapsamına giren hastalık veya
kazalar neticesinde görecekleri ve sağlık sigortası veya mahalli ödeme yerlerince karşılanmayan
tedavilerine ilişkin giderler Bakanlık/kurumca karşılanır. Öğrencilerin yapılan çalışmaları katılım belgeleri ile birlikte belgelendirmesi zorunludur. Belgelendirilmeyen ya da yurt dışı temsilciliğince onaylanmayan çalışmalar için herhangi bir ödeme yapılmaz. Bu durumdaki öğrenciler kendilerine ödeme yapılmış olsa bile yapılan harcamaları geri ödemekle yükümlüdürler.
Müşavirlik/ataşelik bulunmayan veya müşavirlik/ataşelik tarafından ödeme imkânı bulunmayan
ülkelerdeki öğrencilerin bu kapsamdaki harcamaları Bakanlık ya da adına öğrenim görülen kurumlarca karşılanır.
(14) Yurt dışında öğrenim gören resmî burslu öğrencilerin bulundukları ülkelerde kalabilmeleri için zorunlu olarak ödemeleri gereken oturum izni, polis kayıt ücreti ve benzeri
ödemeleri Bakanlık veya adına öğrenim gördüğü kurumca karşılanır.
(15) Yurt dışında öğrenim görmeye hak kazanan öğrencilerin yaptırdıkları taahhüt ve
kefalet senetlerinin düzenlenmesine; devam eden öğrencilerin yaptırdıkları taahhüt ve kefalet
senetlerinin düzenlenmesine ilişkin noter masrafları öğrencilerin kendisi tarafından karşılanır.
Masrafları kurumlar tarafından karşılanan öğrencilerin bu tür masrafı, kurumun uygun görmesi
hâlinde kurum tarafından ödenebilir.
(16) Yurt dışında öğrenim görmeye hak kazanan öğrencilerin sağlık raporu almak için
hastaneye ödedikleri rapor ücreti öğrencilerin kendisi tarafından karşılanır. Masrafları kurumlar
tarafından karşılanan öğrencilerin bu tür masrafı, kurumun uygun görmesi hâlinde kurum tarafından ödenebilir.
(17) Resmî burslu öğrencilerin yurt dışına ilk çıkışlarında ödedikleri pasaport cüzdan
bedeli öğrencilerin bağlı bulunduğu bakanlık/kurum tarafından karşılanır.
(18) Müşavirlik/ataşelik bulunmayan veya müşavirlik/ataşelik tarafından ödeme imkânı
bulunmayan ülkelerdeki öğrencilerin, okul ücretini gösterir fatura ya da okul ücretini gösterir
resmî belge asılları ile bu belgelerin Türkçe çevirilerini bulundukları ülkelerdeki
büyükelçilik/konsolosluklara onaylatıp Bakanlığa/kuruma üst yazı ile göndermeleri hâlinde
okul ücretleri öğrencilerin yurt içi veya yurt dışı hesaplarına aktarılır. Ödemenin okul ücretini
gösterir resmî belgeye göre yapıldığı durumda sonradan alınan faturanın ödeme tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde Bakanlığa/kuruma gönderilmesi gerekir. Faturanın süresinde gönderilmemesi halinde tutarı, ilgili öğrenciye borç çıkarılır.
(19) Öğrenimini tamamlayıp yurda dönen ve görev talep eden öğrenciler mezuniyet tarihinden başlayarak en geç 6 ay içerisinde geçmişe dönük yaptıkları masrafların kendilerine
ödenmesi için talepte bulunabilirler. Bu süre aşıldıktan sonraki talepler dikkate alınmaz.
(20) Birinci fıkra hariç olmak üzere bu madde kapsamındaki harcamaların çek, kredi
kartı, banka kartı veya banka hesabından aktarma suretiyle gerçekleştirilmesi halinde, ödemenin
yapılabilmesi için çek, öğrenci adına düzenlenmiş kredi kartının, banka kartının; anne, baba
veya eşin hesabından öğrenci adına düzenlenmiş ek kartın banka onaylı ekstresi, banka onaylı
internet çıktısı, banka onaylı hesap dökümü, banka onaylı alındı belgesi gibi belgelerden biriyle
belgelendirilmesi gerekir. Harcamalarını anne, baba veya eşin banka hesabından veya kredi
kartından yapan öğrenciler için de bu belgelendirmenin yapılması gerekir. Yapılan harcamaların
öğrenciye ödenebilmesi için ayrıca bu belgelerle birlikte ödemenin hangi amaçla yapıldığını
gösterir belgelerin de dilekçeye eklenmesi gerekir. Bu fıkraya uygun olarak düzenlenmeyen
belgeler için ödeme yapılmaz.
(21) Müşavirlik/ataşelik bulunmayan veya müşavirlik/ataşelik tarafından ödeme imkânı
bulunmayan ülkelerdeki öğrencilerin bu madde kapsamındaki işlemleri ve ödemeleri Bakanlık
ya da adına öğrenim görülen kurumlarca yapılır. Bu durumdaki öğrencilerin yaptıkları harcamaların ödenebilmesi için yurt dışında alınmış harcama belgelerinin ve bunların Türkçe tercümelerinin, bulundukları ülkelerdeki büyükelçilik/konsolosluklara onaylatılarak Bakanlığa/kuruma gönderilmesi gerekir.
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Oryantasyon/bilgilendirme eğitimi ve toplantı faaliyetleri
MADDE 13 – (1) Resmî burslu statüde yurt dışında lisansüstü öğrenim görmeye hak
kazanan öğrencilere yönelik olarak yurt içinde oryantasyon/bilgilendirme eğitimleri/toplantı
faaliyetleri düzenlenebilir. Öğrenci yurt dışına gittiğinde gerekli görülmesi halinde, mahallindeki müşavirlik/ataşelik koordinesinde Bakanlıkça oryantasyon/bilgilendirme eğitimleri/toplantıları yapılabilir. Bu kapsamda öğrencilere yönelik yapılacak harcamalar ile programa katılacak kişilerin masrafları ilgili bakanlık/müşavirlik/ataşelik/kurumca karşılanır.
(2) Bu Tebliğ kapsamında yürütülecek iş ve işlemlerin etkin, verimli ve mevzuata uygun
bir şekilde yürütülmesinden Bakanlık sorumludur.
Kesintiler
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğle öğrencilere gider karşılığında yapılan ödemeler,
31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 28 inci maddesine göre gelir vergisinden istisnadır.
Yürürlükten kaldırılan tebliğler
MADDE 15 – (1) Aşağıdaki tebliğler yürürlükten kaldırılmıştır:
a) 12/6/2004 tarihli ve 25490 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1416 Sayılı Kanun
ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü Öğrenim Yapan Öğrencilere Yapılacak Ödemelere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ.
b) 31/5/2008 tarihli ve 26892 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1416 Sayılı Kanun
ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü Öğrenim Yapan Öğrencilere Yapılacak Ödemelere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ.
c) 26/3/2010 tarihli ve 27533 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1416 Sayılı Kanun
ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü Öğrenim Yapan Öğrencilere Yapılacak Ödemelere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ.
ç) 24/4/2011 tarihli ve 27914 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1416 Sayılı Kanun
ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü Öğrenim Yapan Öğrencilere Yapılacak Ödemelere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ.
d) 29/6/2012 tarihli ve 28338 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1416 Sayılı Kanun
ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü Öğrenim Yapan Öğrencilere Yapılacak Ödemeler Hakkında Tebliğ.
e) 26/12/2013 tarihli ve 28863 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1416 Sayılı Kanun
ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü Öğrenim Yapan Öğrencilere Yapılacak Ödemeler Hakkında Tebliğ.
f) 5/6/2017 tarihli ve 30087 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1416 Sayılı Kanun ve
Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilere Yapılacak Ödemeler Hakkında Tebliğ.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Millî Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca müştereken hazırlanan bu Tebliğin;
a) Yurt içi ve yurt dışı aylık burslara ilişkin hükümleri, yayımını izleyen ay başından
itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
b) Diğer hükümleri ise yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Millî Eğitim Bakanı ile Hazine ve Maliye
Bakanı birlikte yürütür.

Sayfa : 66

RESMÎ GAZETE

29 Temmuz 2020 – Sayı : 31200

29 Temmuz 2020 – Sayı : 31200

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 67

Sayfa : 68

RESMÎ GAZETE

29 Temmuz 2020 – Sayı : 31200

Tarım ve Orman Bakanlığından:
TÜRK GIDA KODEKSİ GLUTEN İNTOLERANSI OLAN BİREYLERE
UYGUN GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/4)’NİN
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2020/18)

MADDE 1 – 4/1/2012 tarihli ve 28163 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda
Kodeksi Gluten İntoleransı Olan Bireylere Uygun Gıdalar Tebliği (Tebliğ No: 2012/4) yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

—— • ——
Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 164)’NDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ)
(SERİ NO: 168)
MADDE 1 – 6/3/2020 tarihli ve 31060 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük
Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 164)’nin 3 üncü maddesine aşağıdaki ikinci fıkra
eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.
“(2) Bu Tebliğ kapsamında yer alan 9503.00.49.00.00, 9503.00.81.00.00 ve
9503.00.95.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlarındaki eşyadan, deniz veya havuzda kullanılan şişme eşya ve oyuncakların serbest dolaşıma giriş işlemleri Antalya Gümrük Müdürlüğünden yapılabilir.”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
6/3/2020

31060
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNI
Ankara 34. Asliye Ceza Mahkemesinden:

5846

—— •• ——
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
HAREKETLİ HÖRTUVAR TEMİNİ VE MONTAJI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No
: 2020/385019
1.İdarenin :
a) Adresi
: TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi
Binbaşı Fazıl Bey Meydanı No:121/A 35220 Alsancak /
İZMİR
b) Telefon ve Faks Numarası
: 0232 464 31 31/4931-0232 464 77 98
c) Elektronik Posta Adresi
:3bolgesatinalmavestokkontrolihalekomisyonu@tcdd.gov.tr
d) İnternet Adresi
: http://www.tcdd.gov.tr/ihaleler
2. İhale konusu malın adı ve miktarı : 40 Adet Hareketli Hörtuvar.
3. Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık
İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale
dokümanında belirtilmiştir.
4. Tekliflerin TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu
Başkanlığına 10.08.2020 Tarihi Pazartesi Günü Saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması
şarttır.
5. İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale
Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın
almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 500,00.TL bedelle temin edilebilir.
6. Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
7. Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.
5712/1-1
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DAMPERLİ KAMYON VE KEPÇE KİRALANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Ankara Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Fabrikamız 2020/2021 Kampanya Döneminde Meydan Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
2 Adet Sürücülü Damperli Kamyon, 1 Adet Operatörlü Kepçe Kiralanması işi, açık ihale usulü ile
ihale edilecektir.
İhale Kayıt No
: 2020/378810
1-İdarenin
a-) Adresi
: Ayaş Yolu 18 Km Etimesgut/ANKARA
b-) Telefon No
: 0 312 244 90 55
c-) Faks No
: 0 312 244 90 78
2-İhale Konusu Malın
a-) Niteliği, Türü ve Miktarı : Ankara Şeker Fabrikasında 2020/2021 Kampanya süresince
günlük kok, kireç taşı vs. gibi malzemelerin yer silosundan
kullanım yerine 24 saat süre içerisinde belirli aralıklarla
getirilmesi, bunların işlendikten sonra oluşan artıkların ve
malzemelerin (pancar toprağı, pancar kuyruğu vs) pres filtre
toprağının idarece fabrika sahasında gösterilen yerlere
usulüne uygun olarak taşınması işi
b-) Yapılacağı Yer
: Ankara Şeker Fabrikası
c-) İşin Süresi
: Tahmini 138 Gün
İşe Başlama Tarihi : 04.09.2020
İşin Bitiş Tarihi
: 19.01.2021
İşe başlangıç ve bitiş tarihleri tahmini olup pancar alım durumuna göre tarihler değişiklik
gösterebilecektir. İlgili servisin yazısına istinaden iş başlangıç ve bitiş tarihleri belirlenecektir.
3-İhalenin
a-) Yapılacağı Yer
: Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu
b-) Tarihi ve Saati
: 10.07.2020 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-Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden isteklilerin veya kanuni
temsilcilerinin 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.
5633/1-1
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YEDEK PARÇA ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralleri İşletme Müdürlüğünden:

5867/1-1

Sayfa : 132

29 Temmuz 2020 – Sayı : 31200

RESMÎ GAZETE

TAŞINMAZ VE JEOTERMAL SICAK SU KUYULARININ
KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR
Balıkesir İli Susurluk Belediye Başkanlığından:
Kepekler Mahallesi 0 Ada 46 ve 48 parseller üzerinde 29 yıllığına sınırlı ayni hak tesis
edilmesine, bununla birlikte Balpaş Balıkesir-Pamukçu Termal Turizm ve Ticaret Şirketinden 29
yıllığına kiraladığımız Ilıcaboğazı Mahallesinde bulunan Öik-1 ve Öik-2 numaralı kuyuların
kiraladığımız süre müddetince, Tam Kontrollü Topraksız Jeotermal / Tam Kontrollü Seracılık
Projesi kapsamında kiralanması
1-İdarenin
a) Adresi : Susurluk Belediye Başkanlığı BALIKESİR
b) Telefon ve faks numarası : 0266 865 1910 - 0266 865 103 7
2-İhale konusu işin
Sıra

Mahalle/Mevkii/

No

Ada/Parsel/Pafta

Alan/
Niteliği

(m2)

Kepekler Mahallesi,
1

Koordinat

83.300,00

Ketensılığı mevkii 0

Tarla

Ada/46-48 Parsel/,

+
45.500,00

h20-d-13c pafta

Satış/
Kiralama

Muhammen

Geçici

Bedel

teminat %3

(Yıllık/TL)

(TL)

İhale Tarihi

İhale
Saati

Kiralama
(Sınırlı
Ayni Hak

102.044,05-+ 10.200,00.KDV

TL

Tesisi)

X:4438960
OIK-1 ve OlK-2
1.1.

Jeotermal Y: 596613

Numaralı Kuyular

Sıcak Su

/

H20-dl8-b pafta

kuyuları

X:443938

Kiralama

70.000,00-+
KDV

7.000,00.-TL 25/08/2020

11.00

Y: 596602
1.2

Projenin üretime geçmesinden sonra elde edilecek yıllık ciro geliri üzerinden idareye
verilecek pay en az % 8 (Yüzde sekiz) oranındadır.

3-İhaIenin
a) Yapılacağı yer : Susurluk Belediyesi Encümen Salonu.
b) Usulü : 2886 Sayılı Kanunun 35 (a), md. Kapalı Teklif Usulü
4-İhaleye katılmak için istenen belgeler:
4.1. İkametgâh ilmühaberi,
4.2. Nüfus cüzdan sureti,
4.3. Belediyeden alınacak olan Taahhütname ve Yer Görme Belgesi,
4.4. Teklif mektubu
4.5. Belediyeye borcu olmadığını gösterir belediyeden alınacak Borcu Yoktur Belgesi,
4.6. İhale dokümanı alındı makbuzu,
4.7. İstekli adına Cumhuriyet Savcılığından alınan Adli Sicil Belgesi.

29 Temmuz 2020 – Sayı : 31200

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 133

4.8. 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 8. Maddesi hükmü kapsamında yer alan
gerçek kişiler ihaleye katılamazlar.
4.9. Geçici Teminat makbuzu veya mektubu
4.10. Vekâleten katılınıyorsa noter tasdikli vekâletname.
5- İstekliler, şartnamede yazılı belgeleri eksiksiz vermek zorundadır. Belgeleri eksik
olanlar ihaleye katılamazlar.
6- Kira ve sınırlı ayni hak süresi 29 yıldır. Tam Kontrollü Topraksız Jeotermal / Tam
Kontrollü Seracılık Projesi inşaatının tamamlanma süresi, kira sözleşmesinin imzalanmasından
itibaren 300 gündür.
7- İlk 3 (üç) yıl için 46 ve 48 parseldeki taşınmazlar ile ÖİK-1 ve ÖİK-2 numaralı sıcak su
kuyularının kira bedelleri sözleşmenin düzenlenmesi anında peşin ödenecek olup sonraki yıllara
ait kira bedelleri 31 Aralık vade tarihlerinde peşin olarak ödenecektir.
8- İdareye verilecek olan cirodan pay, proje üretime geçtikten sonra seralardan elde ettiği
cirosundan, İdare'ye ihalede belirlenen % oranında pay verilecektir. Bu ödemeler yıllık olarak
ödenecek olup yıllık hâsılatı gösteren ve ilgili vergi dairesine yıllık beyanname ekinde verilen
gelir tablosu, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Malî
Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik Kanununa göre yetkili kılınanlara tasdik ettirilerek,
hâsılat payları her yılın yıllık beyanname verme dönemini takip eden ay içinde Belediyeye
yatırılır. Kiracı cironun hesabında, her türlü yatırım ve üretim gideri, ücret, masraf, harç, KDV,
vergi, vb kalemler hesaba katılmadan, herhangi bir kesinti yapılmadan bedel tespit edilerek
idareye ödeme yapacaktır.
9-İşyerinde bulunan elektrik, su, doğalgaz gibi sayaçların abone kaydı kiracı tarafından
yapılacaktır.
10-İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle 1 yıllık İhale bedeli üzerinden
hesaplanmak suretiyle % 6 oranında Kesin Teminat alınarak sözleşme imzalanacaktır.
11-Teklifler, 24/08/2020 tarih ve saat 17:30'a kadar Susurluk Belediye Başkanlığı Emlak
ve İstimlak Müdürlüğü adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.
12-İhale dokümanı Susurluk Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü adresinde
görülebilir ve 1.000,00.-TL (Bin lira) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
13- İhale komisyonu, 2886 sayılı Kanunun 29. maddesi gereğince ihaleyi yapıp
yapmamakta serbesttir.
İlan Olunur.
5671/1-1
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ARGEFAR BİYOANALİTİK LABORATUVAR STANDARTLARINDA TRİPLE
QUADRUPOLE DEDEKTÖR CİHAZI ALIMI VE KURULUMU İŞİ
İHALE EDİLECEKTİR
Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:
Cihazın alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü
maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki
esaslarının 20 nci maddesi (a) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt No
: 2020/357099
1 - İdarenin:
a) Adı
: Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire
Başkanlığı
b) Adres
: Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire
Başkanlığı Gençlik Cad. No: 12 Bornova/İZMİR
c) Telefon
: 232 311 21 66
ç) Belgegeçer
: 232 388 10 74
d) E- posta
: idari@mail.ege.edu.tr
2 - İhale Konusu malın:
a) Adı
: ARGEFAR
BİYOANALİTİK
LABORATUVAR
STANDARTLARINDA TRİPLE QUADRUPOLE
DEDEKTÖR CİHAZI ALIMI ve KURULUMU İşi
b) Niteliği, Türü ve Miktarı
: Laboratuvar Cihazı Alımları - 1 SET
c) Teslim Yeri
: Ege Üniversitesi İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik
Araştırma Uygulama Merkezi Bornova/İZMİR
d) Teslim Tarihi
: 15 (OnBeş) takvim günüdür.
3 - İhalenin;
a) Yapılacağı yer
: Ege Üniversite Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire
Başkanlığı İhale Salonu
b) Tarihi ve Saati
: 10.08.2020 Pazartesi günü - 10:00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf
ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda
alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
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4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.5. 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 işe ait şartname ekinde yer alan standart
forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Adayın 200.000,00-TRY tutarında bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya
gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir Türkiye’de veya
yurtdışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilmiş banka referans mektubu sunması
zorunludur. İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına
bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.
4.2.2. İsteklilerin bilanço veya eşdeğer belgeleri ve bu belgelerin;
a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir
yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa
vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri
dönen varlıklardan, hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),
b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının
(öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, varsa yıllara yaygın inşaat
maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik
kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır. Sunulan bilançolarda varsa yıllara
yaygın inşaat maliyetleri ile hakkediş gelirlerinin gösterilmesi zorunludur.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
(1) İş hacmini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde;
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun,
b) Taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen
mal satışlarının parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş
faturaların, her ikisinin de idarelerce istenilmesi zorunludur.
(2) İsteklinin birinci fıkrada belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir.
(3) Toplam cironun teklif edilen bedelin % 25’inden, taahhüt altında devam eden mal
satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal satışlarının parasal tutarının ise teklif
edilen bedelin % 15’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve
sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İhaleye katılacak istekli firmaların teknik şartnameye uygunluk cevabı belgesini
ihale teklif dosyasına koymaları zorunludur. Teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe
olarak şartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “…..marka… model…cihazı
teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi “ başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına
yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin
hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi
işaretlenmiş olacaktır.
4.3.2. İstekli firma, cihaza ait CE veya TSE belgelerini ihale dosyasında sunmalıdır.
4.3.3. İstekli firma, TSE teknik servis hizmet yeterlilik belgesine ve/veya Sanayi ve
Ticaret Bakanlığı’ndan alınan satış sonrası hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalı ve bu belgeleri
ihale dosyasında sunmalıdır.
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4.3.4. İdari Şartnamede bulunmayan hususlarda teknik şartnamedeki hususlar geçerli
olacaktır.
5 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
6 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (pazarlık sonucu
oluşan) en düşük olanıdır.
7 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
8 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
8.1.1. İhale dokümanı Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
adresinde görülebilir ve 100,00 TRY karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
8.1.2. İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
9. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ege Üniversite Rektörlüğü İdari ve Mali İşler
Daire Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü postayla da
gönderilebilir.
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü
olmalıdır.
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
14. Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, (Ceza ve
İhalelerden Yasaklama hükümleri hariç) 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki
esaslarının 20 nci maddesi (a) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.
5781/1-1

—— • ——
ARGEFAR BİYOANALİTİK LABORATUVAR GLP STANDARTLARINDA
KROMATOGRAFİLİ SİSTEM ALIMI VE KURULUMU İŞİ
İHALE EDİLECEKTİR
Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:
Cihazın alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü
maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki
esaslarının 20 nci maddesi (a) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt No
: 2020/357349
1 - İdarenin:
a) Adı
: Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire
Başkanlığı
b) Adres
: Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire
Başkanlığı Gençlik Cad. No: 12 Bornova/İZMİR
c) Telefon
: 232 311 42 41
ç) Belgegeçer
: 232 388 10 74
d) E- posta
: idari@mail.ege.edu.tr
2 - İhale Konusu malın:
a) Adı
: ARGEFAR BİYOANALİTİK LABORATUVAR GLP
STANDARTLARINDA KROMATOGRAFİLİ SİSTEM
ALIMI VE KURULUMU İşi
b) Niteliği, Türü ve Miktarı
: Laboratuvar Cihazı Alımları - 1 SET
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c) Teslim Yeri
d) Teslim Tarihi
3 - İhalenin;
a) Yapılacağı yer
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: Ege Üniversitesi İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik
Araştırma Uygulama Merkezi Bornova/İZMİR
: 15 (OnBeş) takvim günüdür.

: Ege Üniversite Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire
Başkanlığı İhale Salonu
b) Tarihi ve Saati
: 10.08.2020 Pazartesi günü - 14:00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf
ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda
alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
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 işe ait şartname ekinde yer alan standart
forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Adayın 200.000,00-TRY tutarında bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya
gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir Türkiye’de veya
yurtdışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilmiş banka referans mektubu sunması
zorunludur. İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına
bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.
4.2.2. İsteklilerin bilanço veya eşdeğer belgeleri ve bu belgelerin;
a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir
yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa
vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri
dönen varlıklardan, hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),
b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının
(öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, varsa yıllara yaygın inşaat
maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),
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c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik
kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır. Sunulan bilançolarda varsa yıllara
yaygın inşaat maliyetleri ile hakkediş gelirlerinin gösterilmesi zorunludur.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
(1) İş hacmini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde;
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun,
b) Taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen
mal satışlarının parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş
faturaların, her ikisinin de idarelerce istenilmesi zorunludur.
(2) İsteklinin birinci fıkrada belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir.
(3) Toplam cironun teklif edilen bedelin % 25’inden, taahhüt altında devam eden mal
satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal satışlarının parasal tutarının ise teklif
edilen bedelin % 15’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve
sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İhaleye katılacak istekli firmaların teknik şartnameye uygunluk cevabı belgesini
ihale teklif dosyasına koymaları zorunludur. Teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe
olarak şartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “…..marka… model…cihazı
teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi “ başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına
yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin
hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi
işaretlenmiş olacaktır.
4.3.2. İstekli firma, cihaza ait CE veya TSE belgelerini ihale dosyasında sunmalıdır.
4.3.3. İstekli firma, TSE teknik servis hizmet yeterlilik belgesine ve/veya Sanayi ve
Ticaret Bakanlığı’ndan alınan satış sonrası hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalı ve bu belgeleri
ihale dosyasında sunmalıdır.
4.3.4. İdari Şartnamede bulunmayan hususlarda teknik şartnamedeki hususlar geçerli
olacaktır.
5 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
6 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (pazarlık sonucu
oluşan) en düşük olanıdır.
7 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
8 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
8.1.1. İhale dokümanı Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
adresinde görülebilir ve 100,00 TRY karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
8.1.2. İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
9 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ege Üniversite Rektörlüğü İdari ve Mali İşler
Daire Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü postayla da
gönderilebilir.
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü
olmalıdır.
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
14 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, (Ceza ve
İhalelerden Yasaklama hükümleri hariç) 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki
esaslarının 20 nci maddesi (a) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.
5782/1-1
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İLGİ BEYANI DAVETİ
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden:
Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi – Ek Finansmanı (TKMP-EF)
GAYRİMENKUL DEĞERLEME BİLEŞENİ KAPSAMINDA
TOPLU DEĞERLEME SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ
İçin
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
Kredi No.8541-TR.
Proje Kimlik No. P106284
Türkiye Cumhuriyeti Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi Ek Finansmanı
maliyetinin karşılanmasına yönelik Dünya Bankası'ndan finansman elde etmiştir.

Bu kredi

gelirlerinin bir kısmının “Toplu Değerleme Sisteminin Geliştirilmesi” amacıyla Danışmanlık
Hizmetleri alımı için sözleşme kapsamındaki ödemelere ayrılması amaçlanmaktadır.
Bu

bağlamda,

danışmanlık

hizmetleri,

TKGM

Taşınmaz

Değerleme

Dairesi

Başkanlığı’nın işbirliği ve denetimi altında, toplu değerlemeye esas veri modelinin geliştirilmesi,
değerleme modellerinin belirlenmesi, gerekli sistem ve yazılım altyapısının hazırlanması ve
çalışmaların TKGM tarafından önceden verileri toplanmış bir bölgede yer alan taşınmazlar için
test edilmesini kapsayacaktır.
Danışmanlık hizmeti aşağıdaki hedeflere ulaşmak için tasarlanmıştır:
1. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilen ulusal ya da uluslararası geçerlilikte
lisanslı taşınmaz değerleme uzmanları, veri bilimi uzmanları, istatistikçiler, coğrafi bilgi
sistemleri uzmanları, yazılım uzmanları, test kontrol uzmanları, sistem analistleri ile veri bilimi
ve bilgisayar destekli toplu değerleme (mass appraisal) konularında bilimsel çalışmalar yapan
akademisyen(ler)i içeren bir takım oluşturmak,
2. Toplu değerleme çalışmalarında, farklı taşınmaz türleri için kullanılacak değişkenlerle
ilgili standartları oluşturmak, verilerin entegrasyonuna ilişkin yöntemleri belirlemek üzere aşağıda
belirtilen çalışmaları yapmak;
a. Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) içerisinde yer alan verilerin tespiti ve
kullanılabilmesine yönelik metotları belirlemek,
b. Konuma bağlı olmayan değişkenlere ilişkin;
a) TKGM kayıtlarında bulunmayan veriler ile saha verileri,
b) Farklı kurum ve kuruluşlar eliyle yürütülen değerleme çalışmalarına ilişkin değer ve
öznitelik verilerinin,
ilgili kuruluşlardan temin edilmesine ve değerleme çalışmalarında kullanılacak yapıya
kavuşturulmasına ilişkin teknik gereklilikleri belirlemek,
c. Konuma bağlı değişkenlerin tespiti ve ilgili verilerin üretilmesine yönelik metotları ve
teknik gereklilikleri belirlemek,
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3. Matematiksel modeller ile toplu değerleme yapılması, değerleme modellerinin ve
sonuçların test edilmesi, tematik değer haritalarının üretilmesi, sonuçların duyurulması ve
itirazların değerlendirilmesi süreçlerini kapsayacak şekilde, değerleme çalışmalarında toplanılan
ve üretilen verilerin yönetimini sağlayacak uluslararası standartlara uygun dillerde hazırlanacak
(Unified Modeling Language-UML vs.) bir veri modeli oluşturmak,
4. Oluşturulacak veri modeline uygun veritabanı tasarımını yapmak,
5. Toplu değerleme çalışmaları için belirlenecek istatistiksel modelleme yöntemlerinden
en az iki tanesi ile çalışabilecek toplu değerleme sistem tasarımını yapmak,
6. Toplu değerleme çalışmalarında sahadan veri toplanmasına imkân verecek web tabanlı
mobil uygulama geliştirmek ve 5. Madde kapsamında tasarımı yapılan sistemin web tabanlı
yazılımı kodlamasının tamamlanarak kullanılabilir halde TKGM’ye teslim etmek,
7. TKGM tarafından, daha önceden veri toplama çalışması yapılmış bir bölgede yer alan
yaklaşık 2.500 parsel ve 25.000 bağımsız bölüm için;
a. Yukarıda belirtilen maddeler kapsamında yapılan çalışmaların testini yapmak,
b. Model test sonuçlarına göre TKGM tarafından sağlanmış olan sistemin yük testini
yaparak, modellerden ortaya çıkacak veri girdilerinin sayı ve niteliği ve TKGM ile birlikte
belirlenecek tahmini azami kullanıcı miktarının göz önünde tutulması suretiyle en az 5 yıl
boyunca belirlenen maksimum koşullarda ayrıca bir yatırım gerektirmeyecek donanım ve altyapı
gereksinimlerini raporlamak,
8. Yukarıdaki maddelerde tanımlanan çalışmalar ile ilgili TKGM tarafından talep edilen
raporları sunmak,
Danışmanlık hizmetlerinin süresi onay süreçleri hariç 240 takvim günü olarak tahmin
edilmektedir.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM), yukarıdaki hizmetleri verebilecek uygun
nitelikle danışmanları ilgi beyanına davet etmektedir. İlgilenen danışmanlar, söz konusu
hizmetleri yerine getirmeye yeterli olduklarını belirten bilgileri sağlamalıdır. Kısa liste kriterleri
şunlardır:
- Veri bilimi alanında çalışma deneyimi,
- İstatistiksel analiz ve modelleme alanlarında çalışma deneyimi,
- CBS uygulamaları geliştirme ve mekânsal analiz alanında deneyim,
- Toplu değerleme ve/veya otomatik değerleme modelleri, veri bilimi ve veri analizi
konularında kanıtlanabilir akademik çalışma deneyimi,
- Uluslararası değerleme standartları, uluslararası toplu değerleme standartları, toplu
değerlemede oran analizlerine ilişkin standartlar, değerleme veri modeli oluşturulması
konularında kanıtlanabilir akademik araştırma deneyimi,
- Veri tabanı tasarımı ve oluşturulması alanında deneyim
- Web tabanlı yazılım geliştirme deneyimi,
- Sermaye piyasası, kentsel yenileme, kentsel dönüşüm, kamulaştırma, özelleştirme
amaçlarıyla yapılan taşınmaz değerleme çalışmalarında deneyim,
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- Toplu değerleme, otomatik değerleme modelleri alanlarında deneyim
- Personel kapasitesi.
Bilgiler (i) broşür gibi görsel unsurlar da dahil olmak üzere, (ii) isteklinin genel
deneyimini (istenilen görev alanında) gösteren, (iii) müşterilerin adresleri ve muhtemel irtibat
kişileri ile birlikte son on yıl içinde tamamlanmış olan istenilen görev ile ilgili sözleşme
bilgilerinin özetini kapsayan ve (iv) kilit personelin genel/istenilen görevle ilgili deneyim ve
yeterliliğini gösteren ayrıntılı bir dosya aracılığıyla sunulmalıdır.
Danışmanlar, niteliklerini artırmak için ortaklık kurabilirler. Bu "ortaklık" ortak girişim ya
da alt danışmanlık şeklinde olabilir. Ortak Girişim (OG) durumunda, OG'in tüm üyeleri kısa
listenin oluşturulması amacıyla birlikte değerlendirilecektir ve görev için müştereken ve
müteselsilen sorumludurlar ve sözleşmenin bu OG grubuna verilmesi durumunda sözleşmeyi
birlikte imzalarlar. İlgilenen danışmanlar, başvurularında "ortaklık" yapılarını ve ortakların ve altdanışmanın görevlerini açıkça belirtmelidir. "İle bağlantılı" ve/veya "bağlı firma olarak" vb açık
olmayan ilgi beyanı kısa liste için değerlendirmeye alınamaz.
Danışmanlar Dünya Bankası'nın Kılavuzlar: Dünya Bankasından Borç Alanlar için
Danışmanların Seçimi ve İşe Alımı (Banka tarafından Ocak 2011'de yayınlanmış ve Temmuz
2014'de revize edilmiştir) tarafından Müşavirlerin Seçimi ve İstihdamı belgesinde belirtilen
prosedürlere uygun olarak kısa listeye alınacaktır. İlgilenen danışmanlar, aşağıdaki adresten yerel
saatle 10:00 - 16:00 arasında daha fazla bilgi edinebilirler.
İlgilenen Danışmanların, Dünya Bankası'nın çıkar çatışması konusunda politikasını ortaya
koyan, Danışmanlık Kılavuzunun 1.9 paragrafına dikkat etmeleri gereklidir.
Danışmanlık Kılavuzunda belirtilen "Danışmanların Niteliklerine Göre Seçim" (CQS)
yöntemine uygun olarak bir Danışman seçilecektir.
Danışmanların İlgi Beyanında görev adı ve referans numarasını TKMP-EF-GDCQS/2020 olarak belirtmesi gerekmektedir.
İlgi Beyanlarının posta, kurye veya elden 24 Ağustos 2020 Pazartesi günü yerel saat ile
17:00' ye kadar aşağıda belirtilen adrese teslim edilmesi gerekmektedir. TKGM söz konusu
tarihten sonra alınan teklifleri kabul etmeme hakkını saklı tutar.
Dikkate sunulacak kişi:
Sayın Cengiz YILDIRIM
Taşınmaz Değerleme Dairesi Başkanı
Adres: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Taşınmaz Değerleme Dairesi Başkanlığı
Dikmen Yolu No:14
06100 Bakanlıklar - Ankara / TÜRKİYE
Belgelerin teslimi için: Genel Evrak
Zemin Kat, Oda no: 08
Tel: +90 312 551 20 48
e-posta : tasinmazdegerleme@tkgm.gov.tr
Website: www.tkgm.gov.tr
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TEMİZLİK VE TAHMİL - TAHLİYE İŞLERİ HİZMET İŞÇİLİĞİ ALIMI
İHALE EDİLECEKTİR
Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Fabrika İçi ve Çevresi Temizlik ve Tahmil - Tahliye İşleri Hizmet işçiliği açık ihale usulü
ile ihale edilecektir.
İhale kayıt no

: 2020/388199

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

: 2020/2021 Yılı Kampanya Dönemi 28 kişi (±% 20) ile
Tahmini Kampanya Süresi 130 Gün (±% 20) Fabrika İçi
ve Çevresi Temizlik ve Tahmil Tahliye İşleri

b) Yapılacağı yer

: Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası

3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer

: Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

: 10.08.2020 Pazartesi günü saat 11:00

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 ihale 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.
5776/1-1
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KİREÇ OCAĞI TAHMİL-TAHLİYE TEMİZLİK VE YIKAMA TEKNESİ İŞİ İLE
MEYDAN PERSONEL HİZMETLERİ ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
2020/2021 yılı Kampanya Dönemi Kireç Ocağı Tahmil-Tahliye Temizlik ve Yıkama
Teknesi İşi ile Meydan Personel Hizmetleri işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale kayıt no

: 2020/388855

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

: 2020 - 2021 yılı kampanyasında Kireç Ocağı Tahmil
Tahliye, Temizlik ve Yıkama Teknesi İşi tahmini 130
(±

%

20)

gün

sürecektir.

Yüklenici

bu

işleri

yürütebilmek için her vardiyada 4 işçi olmak üzere 3
vardiya toplam 12 kişi ( ± % 20) çalışacaktır.
2020 - 2021 yılı kampanyasında meydan personel hizmetleri
işi tahmini kampanya süresi 130 (±%20) gündür.
Yüklenici bu işleri yürütebilmek için her vardiyada
5 işçi olmak üzere 3 vardiya toplam 15 kişi (± % 20)
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

: 10.08.2020 Pazartesi 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 ihale 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.
5777/1-1

Sayfa : 144

RESMÎ GAZETE

29 Temmuz 2020 – Sayı : 31200

LABORATUVAR İŞÇİLİĞİ HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuvarı ile Pancar Analiz Laboratuvarı Hizmet işçiliği
açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale kayıt no

: 2020/389679

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

: 2020/2021 Yılı Kampanya Dönemi 29 kişi (±% 20) ile
Tahmini İşin Süresi 128 Gün (±% 20) Kalite ve İşletme
Kontrol Laboratuvarı ile Pancar Analiz Laboratuvarı
Hizmetleri İşi

b) Yapılacağı yer

: Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası

3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer

: Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

: 11.08.2020 Salı günü saat 11:00

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 ihale 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.
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TAŞIT MÜBADELE İLANI
Ankara İl Jandarma Komutanlığından:
Ankara İl Jandarma Komutanlığınca kullanılmakta iken ekonomik ve teknolojik ömrünü
tamamlamış ve kullanılmasına devam edilmesinde kamu yararı görülmeyen HEK durumda
bulunan 71 (yetmişbir) adet muhtelif cins ve markadaki araçlar “4645 sayılı Emniyet Genel
Müdürlüğüne ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, HEK ve Hurda Durum ve
İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Kanuna istinaden 04.03.2020 tarih ve 31058 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğüne ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış,
Hibe, HEK ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Satışına Dair yönetmelik kapsamında mübadelesi
yapılacaktır.
1- İdarenin;
a) Adı
: Ankara İl Jandarma Komutanlığı
b) Adresi
: 25 Mart. Mah. Çınardibi Cad. No: 2 Demetevler-Yenimahalle/
Ankara
c) Telefon ve faks numarası : Tel: 0.312 387 35 15
Dahili: 8435 – 8162 – Fax: 0.312 387 00 94
ç) Elektronik posta adresi
: ufukayyildiz@jandarma.gov.tr
2- Mübadele Konusu İdare Tarafından Verilecek Malın Adı, niteliği, türü ve miktarı:
Ekonomik ömrünü doldurmuş; Toplam (71) adet muhtelif marka ve modelde HEK
taşıtlar. (Mübadelede verilecek (71) taşıttan; (5)’i Otomobil, (1)’i Kamyon, (57)’si Kamyonet,
(7)’si Minibüs, (1)’i Otobüstür. Marka olarak; (1) adet İveco, (20) adet Mitsubishi, (10) adet Fiat,
(25) adet Ford, (1) adet Hyundai ve (14) adet Isuzu markadır. Bu taşıtların (71)’i de bakımı
yapıldığında trafiğe çıkabilecek durumdaki taşıtlardır.
3- Mübadele Konusu İdare Tarafından Alınacak Mal/Malzeme ve Taşıtların Durumu ve
özellikleri:
(6) adet Araç, Devriye Müdahale, Arazi Tipi, Mitsubishi L200, Storm, 4X4 MT.
Diferansiyel, Kilitli, Manuel Vites, Dizel, Okyanus Mavisi Akrilik RAL 5005, (2020 Model Yeni
Kasa) taşıt ile (4) adet Dış Lastik, Yol Tipi, Petlas Fullpower PT835 215/65R16C 109/107T
(2020 Üretimi) ebatlarında dış lastik olacaktır.
4- İdare Tarafından Alınacak Malın/Malların Teslim Etme yeri:
Mübadelede teklif edilen malların tamamı 45 (kırkbeş) gün içerisinde Ankara İl J.K.lığı
ilgili mal saymanlığı/Yenimahalle, adresine tek defada teslim edilecektir.
5- İdare Tarafından Verilecek Malın/Malların Teslim Alma yeri:
Mübadele karşılığı verilecek (71) adet Taşıtlar Ankara İl Jandarma Komutanlığı
adresinden teslim alınacaktır.
6- Mübadelenin;
a) Yapılacağı yer: Ankara İl Jandarma Komutanlığı Erbaş ve Er Gazinosu 25 Mart. Mah.
Çınardibi Cad. No:2 Demetevler-Yenimahalle/Ankara
b) Tarihi ve saati: 19.08.2020 günü saat: 10:00
7- Değer Tespit Komisyonu Tarafından Belirlenen Tahmini Bedel;
1.329.816,67 TL (Birmilyonüçyüzyirmidokuzbinsekizyüzonaltıtürklirasıaltmışyedikuruş)
8- İdare Tarafından Alınacak Malın/Malların Tahmini Bedeli;
1.410.000,00 TL (Birmilyondörtyüzonbintürklirası)
9- Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:
Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerden;
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a) Mübadele Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
b) İdare tarafından alınacak mala ait tahmin edilen bedelin %3 (en az 42.300,00 TL)’ü
oranındaki geçici teminatı, (Geçici teminat mektubu, Mübadele Şartnamesi ekinde yer alan
standart forma uygun şekilde tanzim edilecek olup, geçerlilik tarihi ihale tarihinden itibaren en az
90 (doksan) takvim günü olacaktır).
c) Mübadeleye katılan gerçek ya da tüzel kişinin noter onaylı imza beyannamesi, başkası
adına vekil olarak katılanların ise noter onaylı vekaletname örneği ile imza beyannamesi,
ç) Geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılması yasaklanmış olanlar ile
12.04.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize
suçlardan dolayı hükümlü bulunmadığına dair;
1) Gerçek kişi olması halinde; kendisinin,
2) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise
yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının,
Kollektif Şirket ise ortakların tamamının, Komandit Şirkette Komandite ortakların hepsinin,
Komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, Kooperatiflerde
yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı
birimlerden ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış adli sicil belgesi istenir.
10- Mübadele, şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.
11-Mübadele şartnamesi hazırlanmış olup, mübadele dokümanı Ankara İl Jandarma
Komutanlığı (İhale Komisyon Başkanlığı) 25 Mart.Mah.Çınardibi Cad. No:2 DemetevlerYenimahalle/Ankara adresinde görülebilir ve Jandarma Saymanlık Müdürlüğü/Güvercinlik/
Etimesgut adresine ödenecek 50,00 TL (Elli Türk Lirası) karşılığı alınacak makbuz ile yukarıdaki
idarenin adresinden temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını
satın almaları zorunludur.
12- Teklifler, 19.08.2020 günü saat: 10.00’a kadar Ankara İl Jandarma Komutanlığı (İhale
Komisyon Başkanlığı) 25 Mart.Mah.Çınardibi Cad. No:2 Demetevler-Yenimahalle/Ankara
adresine verilecektir.
13- Mübadele işlemi; yazılı tekliflerin alınmasının ardından, isteklilerin sırasıyla pey
tekliflerini açık artırma usulü ile mübadele komisyonu önünde sözlü olarak belirtmeleri suretiyle
gerçekleştirilecek olup, (4) adet dış lastik (1) pey kabul edilecek ve toplam pey bedeli araç
bedeline ulaştığında dış lastik yerine araç tedarik edilecektir. Teklif veren istekliler bu hususu
peşinen kabul etmiş sayılacaklardır.
14- İstekli, onaylanan mübadele kararının tebliğinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde
her çeşit vergi, resim, harç, tellaliye ve sair giderleri yatırdıktan sonra idarece alınacak malın
tahmini bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle %6 oranında, ihale tarihi ile geçerlilik tarihi
arasında en az 30 (otuz) ay süreli kesin teminatı tanzim ederek sözleşme imzalamak zorundadır.
15- Bu mübadelede kısmi teklif verilemez İstekliler ihalenin tamamına teklif
vereceklerdir.
16- Mübadele konusu verilecek mallar ilan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir
gün öncesine kadar mesai günlerinde 13:30 ile 15:30 saatleri arasında Ankara İl Jandarma
Komutanlığı Demetevler adresinde görülebilir.
17- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim
günüdür.
18- İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
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1 ADET MADEN SAHASI ARA/UÇ ÜRÜN ÜRETİMİNE YÖNELİK TESİS
KURULMASI ŞARTI İLE İHALE EDİLECEKTİR
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
3213 Sayılı Maden Kanunu hükümleri uyarınca hukuki durumu sona eren;
Bitlis İli dahilinde bulunan ER:3347844 sayılı (2754.73 ha.) IV. Grup maden sahası
(Pomza) olmak üzere toplam 1 adet maden sahası Ara/Uç Ürün üretimine yönelik tesis kurulması
şartı ile ihale edilecektir.
İhalesi yapılacak ER:3347844 sayılı sahaya ait bilgiler, Maden Kanunu’nun 30 uncu
maddesi kapsamında 29/07/2020 tarihinden itibaren http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde ilan
edilecektir.
İlanda, tesis şartlı olarak ihalesi yapılacak sahanın; ihale şartnamesi, koordinat bilgisi,
alanı ve ihale tarihi yer alacaktır.
1- İhaleler ile ilgili usuller, esaslar ve şartlar http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde
yayımlanacak sahanın ihale şartnamesinde belirtilecektir.
2- Başvurular, ihalenin yapılacağı tarihte saat 13:30-14:00 arasında Maden ve Petrol İşleri
Genel Müdürlüğü, Atilla Şinasi ÖZDEMİR Konferans Salonu’nda İhale Komisyonu’na doğrudan
yapılacaktır. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
3- İhalesi yapılacak sahaların başvurusunda, teklif mektubu ve geçici ihale teminatı ayrı
ayrı kapalı zarflar içinde, diğer müracaat evrakları ile birlikte başka bir zarfa konulacaktır. Teklif
mektubu konulan zarfın üzerine müracaatçının TC kimlik numarası veya vergi numarası ile
“Teklif Mektubu ”dur yazılacaktır. İhale teminatı konulan zarfın üzerine müracaatçının TC kimlik
numarası veya vergi numarası ile “İhale Teminatıdır yazılacaktır.
4- Teklif mektubunun ve ihale teminatının konulduğu zarfla birlikte diğer müracaat
evraklarının konulduğu zarfın üzerine gerçek kişiler için; ihale edilecek sahanın İli, Erişim No,
Müracaatçının Adı Soyadı, T.C. Kimlik No; Tüzel kişiler için; ihale edilecek sahanın İli, Erişim
No, Ünvanı, Vergi No, Vergi Dairesi, varsa Vekilin Adı Soyadı, T.C. Kimlik No bilgilerinin
yazılması gerekmektedir.
5- İhaleye katılabilmek için gereken ihale teminat tutarı; sahanın şartnamesinde belirtilen
taban ihale bedelinden ve kapalı olarak verilen teklifin %20’sinden (yüzde yirmi) az olamaz.
6- İhale, kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacaktır.
7- Başvurular Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nce değerlendirildikten sonra;
a) Sahaya başvuru yapılmaması halinde ilgili saha yeniden ihalelik saha konumuna
gelecektir.
b) Kapalı teklifi Genel Müdürlük’ce belirlenerek Şartnamede belirtilen taban ihale
bedelinden az olan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
c) İhaleler Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Atilla Şinasi ÖZDEMİR Konferans
Salonunda yapılarak sonuçlandırılacaktır.
d) İhaleyi kazanan müracaatçı kendisine tanınan süre içerisinde teklif ettiği ihale bedelini
şartnamede belirtilen ilgili banka hesabına yatırmak ve Taahhüt Teminatı’nı Genel Müdürlüğe
teslim etmek zorundadır. Aksi halde ruhsat hakkını kaybeder ve ihale teminatı irad kaydedilir.
e) İhale bedelini, süresi içerisinde yatırarak Taahhüt Teminatı’nı Genel Müdürlüğe teslim
eden ilgiliye, şartnamede belirtilen diğer yükümlülüklerini yerine getirmesi için iki aylık süre
verilir. Yükümlülüklerini yerine getiren talep sahibi ruhsat almaya hak kazanır. Aksi halde ruhsat
hakkını kaybeder ve yatırılan ihale bedeli iade edilmez, saha yeniden ihalelik saha konumuna
getirilir.
8- Müracaatçıların, ihale şartname bedeli olan 1.000,00 TL’yi (Bintürklirası) Vakıfbank
“Banko Önü Tahsilat”, “İnternet Bankacılığı”, “Call Center” ve “ATM” tahsilat yöntemlerinden
herhangi birini kullanarak yatırmaları gerekmektedir. İhale Şartnamesi Genel Müdürlüğümüz
internet sayfasında yayımlanacaktır.
5851/1-1
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22 KALEM YEDEK MALZEME SATIN ALINACAKTIR
TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
Şirketimize hizmet vermekte olan akaryakıt, yağ, kum tesisleri ve demiryolu araçlarının
kullanımı, bakımı, onarımı için ihtiyaç duyulan 22 kalem yedek malzeme satın alınacaktır
İhale Kayıt No

: 2020/390261

1-İdarenin:
: TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü

a) Adresi

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/71549 - 0312 309 13 53
c) Elektronik Posta Adresi

: satinalmadairesi@tcddtasimacilik.gov.tr

2-İhale konusu malın adı
: Şirketimize hizmet vermekte olan Akaryakıt, Yağ, Kum

ve miktarı

Tesisleri ve Demiryolu Araçlarının Kullanımı, Bakımı,
Onarımı için İhtiyaç Duyulan 22 Kalem Yedek Malzeme
Temini
3-İhalenin yapılacağı yer

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

4-Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle
Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale
dokümanında belirtilmiştir.
5-Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına
19/08/2020 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
6-İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi
Başkanlığı

1048

no.lu

oda

veya

TCDD

Taşımacılık

A.Ş.

resmi

web

sitesi

http://www.tcddtasimacilik.gov.tr/ adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale
dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez
Veznesinden KDV dâhil 200,-TL bedelle temin edilebilir.
7-Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
8-Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.
5827/1-1
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500 GR ALTINBAŞ ÇAYI BASKILI BOBİN SATIN ALINACAKTIR
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
1 - Teşekkülümüzün ihtiyacı olan 80.000 kg 500 gr Altınbaş Çayı Baskılı Bobin %20
artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında
Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.
2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi
Başkanlığı/RİZE adresinden 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 20.08.2020 tarihi saat 14:00’a kadar Çay İşletmeleri
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları
aynı gün saat 14:00’da açılacaktır.
4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul
edilmez.
5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün
olmalıdır.
7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak
sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.
8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.
9 - İhale kısmi tekliflere kapalıdır.
10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.
5774/1-1
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1000 GR KAMELYA ÇAYI BASKILI BOBİN SATIN ALINACAKTIR
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
1 - Teşekkülümüzün ihtiyacı olan 60.000 kg 1000 gr Kamelya Çayı Baskılı Bobin %20
artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında
Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.
2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi
Başkanlığı/RİZE adresinden 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 20.08.2020 tarihi saat 14:30’a kadar Çay İşletmeleri
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları
aynı gün saat 14:30’da açılacaktır.
4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul
edilmez.
5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün
olmalıdır.
7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak
sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.
8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.
9 - İhale kısmi tekliflere kapalıdır.
10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.
5775/1-1
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Sağlık Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Sağlık Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Sağlık Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:
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Adalet Bakanlığı Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden:
Hakkınızda; İzmir Hazırlık Bürosunun 30/04/2018 tarihli ve 2018/47084 sayılı kararıyla
Türk Ceza Kanununun 191 inci maddesinin 3. fıkrası gereğince "1 yıl süreyle denetimli serbestlik
tedbirinin uygulanması" karar verilmiştir.
Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliğinin 72'nci maddesi gereğince; hakkınızda
hükmedilen kararın yerine getirilmesi için bu çağrının size tebliğ edildiği tarihten itibaren 10 gün
içerisinde aşağıda açık adresi verilen Müdürlüğümüze resmi kimlik belgesi ile müracaat etmeniz
gerekmektedir. Daha önce 08/07/2020 tarihinde tarafınıza yapılan tebligat gereğince öngörülen
süre içerisinde müdürlüğümüze başvurmadığınız, bu tebliğatta öngörülen süre içerisinde de
Müdürlüğümüze başvurmamanız halinde haklı, geçerli ve gerektiğinde belgelendirilebilen bir
mazeretiniz olmaksızın yükümlülüklere ve tedavinin gereklerine uymamakta ısrar etmiş
sayılacağınız hakkınızda ertelenmiş bulunan kamu davasının açılacağı, hususu tebliğ olunur.
S.No
Dosya No
Savcılık No
Adı Soyadı
1 2018/2119 DS 2018/47084 CBS İLKER ÖZÇELİK

Cezası
Tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri

Müracaat Edilmesi Gereken Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğü,
Şefkat Mahallesi Dr.Besim Ömer Caddesi Adli Tıp Kurumu Yanı No:61 Keçiören/
ANKARA, Telefon: 0 (312) 2306054
5820/1-1

—— • ——

KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI
Üniversitemize 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme
ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Fakülte
bünyesine tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.
Doçent kadrosuna başvuracak adayların, dilekçeleri ile birlikte 4 adet vesikalık fotoğraf,
YÖK formatlı güncel özgeçmişi, nüfus cüzdanı sureti, vukuatlı nüfus kayıt örneği, askerlik
durumunu gösteren belge örneği, Yabancı Dil Sınav Belgesi, Lisans Belgesinin onaylı örneği,
Yüksek Lisans Belgesinin onaylı örneği, Doktora Belgesinin onaylı örneği, Doçentlik Belgesinin
onaylı örneği, yurtdışı mezuniyeti için denklik belgesi, yayın listesi, yüksek lisans ve doktora
tezleri, bilimsel çalışma ve yayınları, verdiği dersleri ve yönettiği doktora çalışmalarını kapsayan
dört (4) takım dosya ile Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü’ne başvuruda
bulunmaları gerekmektedir.
Başvurular şahsen veya posta yolu ile KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları ve
Mali İşler Direktörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine
yapılacaktır. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Eksik belgeli ve süresi
içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Duyurulur.
İlk Başvuru Tarihi : 29.07.2020
Son Başvuru Tarihi : 13.08.2020
BİRİM

BÖLÜM/
ALAN

Mühendislik
Fakültesi

Elektrik Elektronik
Mühendisliği
Bölümü

UNVANI SAYISI

Doç. Dr.

1

ARANAN ŞARTLAR
Doktorasını Elektrik-Elektronik alanında yapmış
olmak. Doçentliğini Elektrik - Elektronik
Mühendisliği alanında almış olmak.
Elektromanyetik yapılar, anten teorisi ve tasarımı,
mikrodalga, grafen alanlarında yayın ve çalışmaları
olmak.
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Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:
AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI (ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ)
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı
Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul
ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin" ilgili maddelerine göre araştırma görevlisi alınacaktır. Web
sayfamızda (www.ankarabilim.edu.tr) belirtilen koşulları sağlayan adayların, istenilen belgeleri
bir dilekçe ekinde ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile 15 gün içerisinde ilgili "Dekanlıklara"
şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekir. Süresi içinde yapılmayan, posta-kargo nedeniyle
geciken ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Öğretim üyesi dışındaki öğretim
elemanı sonuçları web sayfamızda yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğindedir.
Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Duyuru Başlama Tarihi
: 29.07.2020
Son Başvuru Tarihi
: 14.08.2020
Ön Değerlendirme Tarihi
: 18.08.2020
Sınava Giriş Tarihi
: 20.08.2020
Sonuç Açıklama Tarihi
: 21.08.2020
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi: www.ankarabilim.edu.tr
BAŞVURU YERİ: Çamlıca Mah. Anadolu Bulvarı No:16A/l Yenimahalle ANKARA
BAŞVURU EVRAKLARI:
- YÖK Formatlı Özgeçmiş
- Öğrenci Belgesi
- 2 adet fotoğraf,
- Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
- Onaylı Mezuniyet Belgeleri (Şahsen yapılan başvurularda, diplomanın aslı ya da
www.turkiye.gov.tr adresinden alınacak "Yükseköğretim Mezun Belgesi" gerekmektedir.)
- Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili)
- ALES Belgesi,
- Yabancı Dil Belgesi (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca kabul edilen sınav belgesi
gerekmektedir.)
- SGK 4A Hizmet Dökümü
- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge
ALES
YDS/EŞDEĞERİ
MÜHENDİSLİK VE
KADRO
KADRO
PUAN
PUAN
MİMARLIK
SAYISI
UNVANI
FAKÜLTESİ
ŞARTI
ŞARTI
Yazılım Mühendisliği
ARAŞTIRMA
1
70
80
(İngilizce)*
GÖREVLİSİ
(*): 23 Mart 2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yükseköğretim
Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara
İlişkin Yönetmelik" uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak. YDS/Eşdeğeri 80 ve üzeri puan
olmak.
(**): Araştırma Görevlisi ilanına başvuracakların; üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği
veya Yazılım Mühendisliği Bölümünden Lisans ve alanında Yüksek Lisans mezunu olmak
(**):80 dil puanına sahip olmak
5883/1-1
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İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun
33. Maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda
Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi alınacaktır.
İlk Başvuru Tarihi

: 29.07.2020

Son Başvuru Tarihi

: 12.08.2020

Ön Değerlendirme Tarihi : 14.08.2020
Giriş Sınav Giriş Tarihi

: 17.08.2020

Sonuç Açıklama Tarihi

: 19.08.2020

Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylardan istenen evraklar:
1- Dilekçe (İstinye Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben başlamak üzere, başvuru
dilekçelerinde başvurulan kadronun, birimi, unvanı ve adayın iletişim adresleri (adres, telefon no,
e-mail v.s.) açıkça belirtilecektir.
2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
3- YÖK Formatlı özgeçmiş,
4- Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri,
5- Lisans/Lisansüstü Transkript fotokopileri,
6- ALES Sonuç Fotokopisi,
7- Yabancı Dil Sınavı Sonuç Fotokopisi,
8- İki Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı),
9- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
10- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)
11- Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası
Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi.
12- Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi,
Adayların; son başvuru tarihi mesai bitimine kadar yukarıda belirtilen evrakları İstinye
Üniversitesi Topkapı Kampüsüne posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. Süresi içinde
yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.
Sonuçların açıklanacağı web adresi: www.istinye.edu.tr
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı
Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri
doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.
Profesör adayların Birer adet ve çıktı olacak şekilde hazırlamaları gereken; Başvuru
dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmişlerini (Bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile
bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans
çalışmaları da belirtilmelidir), Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik, Uzmanlık Belgesi veya
Sanatta Yeterlilik Belgesi fotokopisi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Çalışma/Emeklilik Belgesini
içeren başvuru dosyalarına,
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Özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 7 (yedi) adet CD/USB’yi ekleyerek
Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
Adayların; ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde, İstinye
Üniversitesi Topkapı Kampüsüne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Süresi
içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.
ADRES:
İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü Yazı İşleri Müdürlüğü, Maltepe Mah., Edirne
Çırpıcı Yolu, No.9 Zeytinburnu, İstanbul, 34010

FAKÜLTE

BÖLÜM/ABD

UNVAN

KADRO
SAYISI

ALES YDS

Güzel Sanatlar,
Tasarım ve

Mimarlık Bölümü

Prof.Dr.

1

Prof.Dr.

1

Doktora ve Doçentliğini mimarlık tarihi
alanında yapmış olmak.

Mimarlık Fakültesi
İktisadi, İdari ve
Sosyal Bilimler
Fakültesi

Radyo, Televizyon ve
Sinema Bölümü

Mühendislik

Elektrik Elektronik

Fakültesi

Mühendisliği Bölümü

Özel Şart

Sinema-Televizyon alanında
çalışmaları olmak

Fizik alanında doktora yapmış olup,
Prof.Dr.

1

Elekro optik sistemler üzerinde
çalışmaları olmak.
Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım
Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri veya

Mühendislik

Bilgisayar Mühendisliği

Fakültesi

Bölümü

Arş.Gör.

1

70

80

Matematik/Matematik-Bilgisayar
Bölümlerinden lisans mezunu olup,
ilgili alanda Yüksek Lisans öğrencisi
veya mezunu olmak.
İngilizce Mütercim Tercümanlık (Çeviri
Bilim) Bölümü mezunu olmak veya

Fen Edebiyat

Mütercim Tercümanlık

Fakültesi

(İngilizce) Bölümü

Arş.Gör.

1

70

80

İngilizce Mütercim Tercümanlık (Çeviri
Bilim) alanında yüksek lisans yapıyor
ya da yapmış olmak veya doktora
yapıyor olmak.
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YÖNETMELİK
–– Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Afet ve Acil Durumlara İlişkin
Hizmet Standartları ve Akreditasyon Esaslarının Belirlenmesi Hakkında
Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– 1416 Sayılı Kanun ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve
Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilere Yapılacak Ödemeler Hakkında Tebliğ
–– Türk Gıda Kodeksi Gluten İntoleransı Olan Bireylere Uygun Gıdalar Tebliği
(Tebliğ No: 2012/4)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/18)
–– Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 164)’nde Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 168)
KURUL KARARLARI
–– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 27/7/2020
Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/88, 89, 90, 91] Sayılı Kararları

1

55
68
68

69

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 25/6/2020 Tarihli ve E: 2017/3 (Değişik İşler), K: 2020/4
Sayılı Kararı
83
–– Anayasa Mahkemesinin 25/6/2020 Tarihli ve E: 2018/7 (Değişik İşler), K: 2020/5
Sayılı Kararı
89
–– Anayasa Mahkemesinin 25/6/2020 Tarihli ve E: 2018/8 (Değişik İşler), K: 2020/6
Sayılı Kararı
95
–– Anayasa Mahkemesinin 25/6/2020 Tarihli ve E: 2018/11 (Değişik İşler), K: 2020/7
Sayılı Kararı
100
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Kararı
103
–– Anayasa Mahkemesinin 9/6/2020 Tarihli ve 2016/12198 Başvuru Numaralı
Kararı
114
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânı
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma
Senetlerinin Günlük Değerleri
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