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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ BELGELENDİRİLMESİ VE
DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 1/10/2013 tarihli ve 28782 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmeliğin 15 inci
maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) YEKDEM geliri aşağıda yer alan formüle göre hesaplanır:

Bu formülde geçen;
YG
: Bir fatura dönemi için YEKDEM gelirini (TL),
PTFt,u
: t teklif bölgesi ve u uzlaştırma dönemine ait Piyasa Takas Fiyatını
(TL/MWh),
UEVMi,b,t,u : Lisanslı üretim tesisleri için, i YEKDEM katılımcısının YEKDEM
kapsamındaki b uzlaştırmaya esas veriş-çekiş biriminin, t teklif bölgesindeki u uzlaştırma dönemine ait uzlaştırmaya esas veriş miktarını
(MWh),
yi,b,t,u
: i YEKDEM katılımcısının YEKDEM kapsamındaki b uzlaştırmaya
esas veriş-çekiş biriminin, t teklif bölgesindeki u uzlaştırma dönemine
ait YEK Kanununun 6/C maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yapılan
kurulu güç artışı nedeniyle hesaplanan katsayıyı,
Kuruluşu : 7 Ekim 1920

İçindekiler 156. Sayfadadır.
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: m YEKDEM katılımcısı görevli tedarik şirketinin t teklif bölgesindeki
u uzlaştırma dönemi için YEKDEM kapsamındaki lisanssız üretim tesisleri
için LÜY’ün ilgili hükümleri uyarınca Piyasa İşletmecisine bildirilen
net üretim değerini (MWh),
: c piyasa katılımcısının Yarışma Yönetmeliği uyarınca ödemekle yükümlü
olduğu, dördüncü fıkra uyarınca hesaplanan katılım bedelini (TL),
: Kanunun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında yenilenebilir
enerji kaynaklarının desteklenmesi amacıyla belirlenen tarifeler ile tüm
tüketiciler için geçerli olmak üzere aynı bağlantı şekli ve tüketici grubuna göre belirlenen perakende satış tarifesi arasındaki farkın tüketim
miktarı esas alınarak m görevli tedarik şirketi bazında ilgili fatura dönemi için hesaplanan fark bedelini (TL),
: Lisanslı üretim tesisi olan YEKDEM katılımcı sayısını,
: YEKDEM katılımcısı görevli tedarik şirketi sayısını,
: i YEKDEM katılımcısının YEKDEM kapsamındaki uzlaştırmaya esas
veriş-çekiş birimi sayısını,
: t teklif bölgesi sayısını,
: Bir fatura dönemine ilişkin uzlaştırma dönemi sayısını,
: Kurul tarafından lisanslı üretim tesisleri için belirlenen tolerans katsayısını,
: Kurul tarafından muafiyetli üretim için belirlenen tolerans katsayısını,
: Yarışma Yönetmeliği uyarınca ödeme yükümlülüğü bulunan katılımcı
sayısını,
: Kanunun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında yenilenebilir
enerji kaynaklarının desteklenmesi amacıyla belirlenen tarifeler kapsamında portföyünde tüketici bulunan görevli tedarik şirketi sayısını

ifade eder.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik 1/8/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı
yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
1/10/2013
28782
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
129/4/2016
29698
228/10/2016
29871
323/2/2017
29988
411/5/2017
30063
521/4/2018
30398
69/10/2018
30560
723/8/2019
30867
88/3/2020
31062
928/7/2020
31199
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden:
KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Teftiş Kurulu Başkanlığının teşkilat, görev, yetki ve
sorumlulukları ile Teftiş Kurulu Başkanı, müfettişler, müfettiş yardımcıları ve Teftiş Kurulu
Başkanlığı Yazı İşleri Servisi Şefliğinin görev, yetki ve sorumluluklarını, teftiş edilenlerin sorumluluklarını, Teftiş Kurulu Başkanı ile müfettiş ve müfettiş yardımcılarının atanmalarını,
özlük haklarını, çalışma usul ve esaslarını kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 30/9/1998 tarihli ve 23479 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Ana Statüsü hükümlerine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Genel Müdürlük: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünü,
b) Genel Müdür: Kıyı Emniyeti Genel Müdürünü,
c) Kuruluş: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünü,
ç) Kurul Başkanı: Kuruluş Teftiş Kurulu Başkanını,
d) Müfettiş: Teftiş Kurulu Başkanını, başmüfettişleri ve müfettişleri,
e) Müfettiş yardımcısı: Yetkili veya yetkisiz müfettiş yardımcılarını,
f) Refakat müfettişi: Kurul Başkanına yardımcı olmak üzere görevlendirilen müfettişleri,
g) Teftiş Kurulu: Kuruluş Teftiş Kurulunu,
ğ) Yazı İşleri Servisi Şefliği: Teftiş Kurulu Başkanlığı Yazı İşleri Servisi Şefliğini,
h) Yazı İşleri Servisi Şefliği personeli: Teftiş Kurulu Başkanlığı Yazı İşleri Servisi Şefliğinde görevli şef ve büro personeli (memur) kadrolarındaki personeli,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Teşkilat, Bağlılık ve Görev Merkezi
Teşkilat ve bağlılık
MADDE 4 – (1) Teftiş Kurulu Başkanlığı; Başkan, başmüfettişler, müfettişler, müfettiş
yardımcıları ile Yazı İşleri Servisi Şefliği personelinden oluşur ve doğrudan Genel Müdüre
bağlıdır. Başkan görevlerini, müfettişler ise teftiş, inceleme ve soruşturmaları Genel Müdür
adına yaparlar.
Görev merkezi
MADDE 5 – (1) Teftiş Kurulu Başkanlığının görev merkezi İstanbul’dur. Bu merkez,
müfettişlerin de görev merkezidir.
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(2) Teftiş Kurulu Başkanlığı Genel Müdürün onayını alarak devamlı teftiş ve denetimi
sağlamak amacıyla, müfettiş bulundurulmasını gerektiren bölgelerde görev merkezleri tesis
edebilir veya aynı yolla kaldırabilir. Bu görev merkezlerinde, Genel Müdür tarafından verilen
emirlerin yerine getirilmesi, Başkanlık ile ilişkilerin yürütülmesi konularında o merkezdeki kıdemli müfettişlerden biri Başkanlıkça görevlendirilir.
İKİNCİ KISIM
Görev, Yetki ve Sorumluluklar
BİRİNCİ BÖLÜM
Teftiş Kurulu Başkanlığı
Teftiş Kurulu Başkanlığının görev ve yetkileri
MADDE 6 – (1) Teftiş Kurulu Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:
a) Kuruluşa bağlı bütün merkez ve taşra birimlerinin her türlü hesap, işlem ve faaliyetleri ile yurt dışında kurulan ya da ortak olunan şirketlerin Kuruluşla ilgili işlem ve hesaplarını
teftiş etmek, inceleme ve soruşturma yapmak.
b) Yönetim Kurulu üyeleri hariç olmak üzere, tüm personel hakkında inceleme ve soruşturma yapmak.
c) Teftiş hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesine yönelik genel prensipleri ve Genel Müdürlükteki uygulama esaslarını tespit etmek, teftiş, inceleme ve soruşturmalara ilişkin
yöntem ve teknikleri geliştirmek, denetim rehberleri hazırlamak, teftişlerin etkililiğini ve verimliliğini artırıcı tedbirleri almak, bu konuda görüş ve öneriler sunmak, personelin verimli
çalışmasını teşvik edici bir teftiş sistemi geliştirmek.
ç) Genel Müdürlük tarafından yürütülen faaliyetlerin hedef ve amaçlara uygun olarak
daha etkin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak, uygulamada karşılaşılan sorunları tespit
ederek çözüm önerileri üretmek.
d) Genel Müdürlük politikalarının uygulama yöntem ve sonuçları üzerinde analizler
yaparak tespit olunan noksanlık ve aksaklıklara karşı alternatif öneriler sunmak, yeni politikaların Genel Müdürlük birimlerince daha iyi anlaşılmasını temin etmek amacıyla çalışmalar
yapmak.
e) Genel Müdürlük Makamı tarafından verilen teftiş hizmetleri ile ilgili diğer işleri yapmak.
İKİNCİ BÖLÜM
Teftiş Kurulu Başkanının Atanması, Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Başkanın atanması
MADDE 7 – (1) Başkan; Genel Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararı ile Teftiş
Kurulunda müfettiş yardımcılığı dâhil en az 5 yıl müfettişlik hizmeti bulunan Genel Müdürlükte
görevli müfettişler arasından atanır.
Teftiş Kurulu Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 8 – (1) Teftiş Kurulu Başkanı, müfettiş sıfat ve yetkisine sahip olup, aşağıda
belirtilen görevleri yapar ve yetkileri kullanır:
a) Başkanlığın 6 ncı maddede belirtilen görevlerini Genel Müdürün emir ve onayı üzerine, Genel Müdür adına yürütmek.
b) Teftiş Kurulunu yönetmek, müfettiş ve müfettiş yardımcıları ile Yazı İşleri Servisinin
çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek.
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c) Her yıl en geç ocak ayının sonuna kadar yıllık teftiş programını hazırlayarak, Genel
Müdürün onayına sunmak, onaylanan programların uygulanmasını sağlamak ve gerektiğinde
değiştirme teklifinde bulunmak.
ç) Gerektiğinde bizzat teftiş, inceleme ve soruşturma yapmak.
d) Genel Müdürün teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma emir ve onayları üzerine
müfettişleri görevlendirmek ve verilen görevlerin yerine getirilmesini izlemek.
e) Müfettişlerden gelen raporları incelemek, eksikliklerin giderilmesini sağlamak, inceleme ve soruşturma raporlarını değerlendirmek, gerektiğinde soruşturmanın genişletilmesi
yönünde Genel Müdürlük Makamına teklif sunmak, Başkanlık görüş ve kanaatini de belirterek
Genel Müdürün onayına sunmak; onaylanmış raporların neticesini ilgili birimlere iletmek, birimlerce alınacak tedbirlerin ve yapılacak işlemlerin sonuçlarını izlemek ve alınması gereken
önlemlere ilişkin önerilerde bulunmak.
f) Müfettiş yardımcılarının işe alınmalarını ve 3 yıllık yardımcılık döneminde yetiştirilmelerini sağlayıcı tedbirleri almak.
g) Müfettiş yeterlik sınavlarının düzenlenmesini ve yapılmasını sağlamak, müfettişliğe
atanma ile ilgili işlemleri yürütmek.
ğ) Müfettişlerin bilgi, görgü ve yeteneklerinin arttırılması, denetim yöntemlerinin geliştirilmesi, çağdaş işletmecilik yöntemlerinin tanıtılması amacıyla kurs, seminer ve konferanslara katılma olanaklarını sağlamak.
h) Yazı İşleri Servisinde görevli kapsam içi personelin gizli sicil raporlarını düzenlemek.
ı) Müfettişlerin doğrudan yazışmaya yetkili bulunmadıkları makam ve şahıslarla olan
yazışmaları yapmak.
i) Müfettişlerin ve Yazı İşleri Servisi personelinin haberleşme, hakediş ve idari işlerine
ilişkin işlemlerini incelemek, onaylamak ve değerlendirmek.
j) Üyesi olduğu kurul ve komisyonlara iştirak etmek.
k) Teftiş Kurulunun çalışmalarına ait yıllık faaliyet raporu düzenlemek ve Genel Müdüre sunmak.
l) Teftiş Kurulu ve Yazı İşleri Servisi Şefliğinin kadrosunu önermek.
m) Teftiş, inceleme ve soruşturmaların yürütülmesinde, uygulama birliği ve esaslarını
belirleyen Teftiş Yönergesini ve Başkanlık Talimatlarını hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak.
n) Mevzuatın, müfettişler arasında değişik yorumlandığı hallerde görüş ve uygulama
birliğinin sağlanması için gerekli tedbirleri almak.
o) Kuruluşun genel amacı ve politikası çerçevesinde kârlılık ve verimliliğin arttırılmasına yönelik olanakların araştırılmasını sağlamak, bu araştırmalar sonucunda ortaya çıkan değerlendirme ve önerileri Genel Müdüre sunmak.
ö) Genel Müdürlük Makamınca teftiş hizmetleri ile ilgili olarak verilen diğer görevleri
yapmak.
(2) Teftiş Kurulu Başkanı kendisine verilen ve Başkanlığa ait diğer görevlerin yerine
getirilmesinden, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde Genel Müdüre karşı sorumludur.
Teftiş Kurulu Başkanına yardım
MADDE 9 – (1) Teftiş Kurulu Başkanı, kendisine yardımcı olmak üzere yeterli sayıda
müfettişi refakat müfettişi olarak görevlendirebilir. Refakat müfettişlerinin görev dağılımı Teftiş
Kurulu Başkanınca belirlenir. Refakat müfettişlerinin görev süresi en fazla bir yıl olup, süresi
sona erenler yeniden görevlendirilebilirler.
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Teftiş Kurulu Başkanına vekâlet
MADDE 10 – (1) Teftiş Kurulu Başkanı geçici sebeplerle görevden ayrıldığında, Başkanlığa tayin şartlarını taşıyan müfettişlerden birine Genel Müdürlük onayı ile vekâlet görevi
verilir.
(2) Herhangi bir sebeple Teftiş Kurulu Başkanlığının boşalması halinde ise; Başkanlığa,
asılde aranan şartlara sahip olanlar arasından vekâleten atama yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Başkanlığın boşalmasından sonraki ilk Yönetim Kurulu toplantısına kadar, müfettişlerden biri Genel Müdür tarafından tedviren görevlendirilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Müfettişler
Müfettişlerin görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 11 – (1) Müfettişler, Genel Müdürün emir veya onayı üzerine Başkandan alacakları talimat veya programlara göre Genel Müdür adına;
a) Kuruluşa bağlı bütün merkez ve taşra birimlerinin her türlü hesap, işlem ve faaliyetleri ile yurt dışında kurulan ya da ortak olunan şirketlerin ilgili işlem ve hesaplarını teftiş etmek,
inceleme ve soruşturma yapmak, sonuçlarını rapora bağlamak,
b) Yönetim Kurulu üyeleri hariç olmak üzere, tüm personel hakkında inceleme ve soruşturma yapmak,
c) Teftiş ve inceleme sırasında öğrenmiş oldukları ve görev emrinin dışında kalan yolsuzlukları veya soruşturma açılmasını gerektiren diğer konuları gecikmeden olaya el koyabilmek üzere hemen Teftiş Kurulu Başkanına bildirmek, ancak gecikmesinde sakınca bulunan
veya delillerin kaybolması ihtimali olan durumlarda hemen olaya el koymak ve kaybolma ihtimali olan delilleri toplayarak, soruşturma için izin istemek,
ç) Teftiş edilen birimleri ve bu birimlerce yapılan işleri; organizasyon ve metot, kârlılık
ve verimlilik ile hukuksal yönlerden inceleyip, hizmetin niteliğini artırıcı ve verimini yükseltici
önerilerde bulunmak,
d) Teftiş, inceleme ve soruşturma yaptıkları işyerlerinde gerekli görülmesi halinde, görevlilerin muhafazasına verilmiş olan değerleri ve eşyayı saymak, bunlara ait evrak, dosya,
elektronik ve bilgi işlem ortamındaki verileri tetkik etmek, tasdikli örnek veya fotokopilerini
bırakmak suretiyle belgelerin asıllarını almak,
e) Teftiş ve soruşturma esnasında işleri başından ayrılmaları mahsurlu bulunan görevlilerin ayrılmalarının teftiş ve soruşturmanın sonuna bırakılmasını veya izne ayrılmış olanlardan
görevleri başında bulunmasına ihtiyaç duyulanların geri çağrılmalarını yazılı olarak işyeri yönetiminden istemek,
f) Teftiş, inceleme ve soruşturma işlerinin aksamamasına, geciktirilmemesine ve düzenli
olarak yürütülmesine özen göstermek, süresinde bitirilemeyeceği anlaşılan işler hakkında nedenlerini de belirtmek suretiyle Başkanlığa zamanında bilgi vermek,
g) Yürüttükleri teftiş, inceleme ve soruşturmalarda gerek görmeleri halinde, Kuruluşun
ilgili birimlerinden işinde uzman personelden komisyon oluşturarak, emrinde görevlendirilmesini istemek, çalışmaları sırasında inceleme ve değerlendirilmesi uzmanlık gerektiren konulara rastlanması ve gerek görülmesi halinde; müfettişin yazılı teklifi ve Teftiş Kurulu Başkanının onayı ile Kuruluş personelinden, Teftiş Kurulu Başkanının yazılı teklifi ve Genel Müdürün onayı ile de Kuruluş dışından bilirkişi heyeti oluşturmak,
ğ) 16 ncı madde hükümleri çerçevesinde Kuruluş personelini görevden uzaklaştırmak,
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h) Kuruluş görevleri ile ilgili olarak yurt içinde ve dışında Genel Müdürlük tarafından
verilen inceleme ve araştırmaları yapmak, görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer ve toplantılara katılarak, bunlar hakkında düzenleyecekleri raporları Başkanlığa sunmak,
ı) Mevzuatın uygulanmasından doğan sonuçlar üzerinde incelemeler yaparak, tespit ettikleri yanlışlık ve eksikliklerin giderilmesi ve düzeltilmesi yollarını araştırmak, işlerin istenen
verimlilikte ve düzende yürütülmesini sağlamak için alınması gereken tedbirleri ve görüşleri
raporlarla Başkanlığa bildirmek,
i) Refakatlerine verilecek müfettiş yardımcılarının kısa zamanda en iyi biçimde yetişmesini sağlamak, en az altı ay süre ile eşliğinde çalışan müfettiş yardımcıları hakkında görüşlerini gizli bir yazı ile Başkanlığa bildirmek,
j) Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak,
ile görevli ve yetkilidirler.
(2) Müfettişler bu Yönetmelikte öngörülen yetkilerini kullanmaktan, yaptıkları çalışmalar ile hazırladıkları raporlardan, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde sorumludurlar.
(3) Müfettiş yardımcılarının bu yetkileri kullanabilmeleri ya da bağımsız olarak görev
yapabilmeleri, belirli bir yetişme süresinin sonunda, Başkanlıkça kendilerine yetki verilmesiyle
mümkündür.
Görevlendirme
MADDE 12 – (1) Müfettişler, Genel Müdürün emir ve onayı üzerine, Teftiş Kurulu
Başkanından aldıkları talimatla görev yaparlar.
(2) Müfettişlere, Genel Müdür ve Teftiş Kurulu Başkanı dışında hiçbir makam ve mercii
tarafından emir ve talimat verilemez.
(3) Müfettişler, yürüttükleri görevlerin sonuçlarını Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirirler.
Birlikte görev
MADDE 13 – (1) Teftiş, inceleme ve soruşturma programlarının gruplar halinde uygulanmasında, her gruba dahil müfettişlerden en kıdemlisi o grubun başkanı sıfatıyla çalışmaları
düzenler. Grup başkanları ayrıca, işe başlarken ve çalışmaların devamı sırasında teftiş ve incelemelere yönelik en uygun yöntemi belirleyerek, işlerin seyrini takip ve sonuç alınmasını sağlayabilecek fikir ve tedbirlerin uygulanmasını temin ederler.
İşlerin süresinde bitirilmesi ve işin devri
MADDE 14 – (1) Müfettişler, kendilerine verilen işleri, Teftiş Kurulu Başkanlığınca
belirtilen süreler içinde bitirirler. Süresinde tamamlanamayacağı anlaşılan işler hakkında Kurul
Başkanlığına zamanında bilgi verip alacakları talimata göre hareket ederler.
(2) Müfettişlere verilen işin devredilmemesi asıldır. Müfettişler ellerindeki işleri, Teftiş
Kurulu Başkanının yazılı emri veya müsaadesi ile başka bir müfettişe devredebilirler.
(3) Devredilecek işler için devri yapacak olan müfettiş bir devir notu hazırlar. En az üç
nüsha hazırlanacak devir notuna;
a) Devredilecek işin ne olduğu,
b) Devir gününe kadar, işin hangi kısmının ne dereceye kadar incelendiği,
c) İş hakkında ne gibi görüş ve kanaate varıldığı,
ç) Belirtilen görüş ve kanaat olarak o işin özelliğine göre bundan sonraki en uygun inceleme ve soruşturma şeklinin ne olması gerekeceği,
hakkındaki düşüncelerini yazar.
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(4) Bundan başka devredilen işe ait bütün belgeleri sıra numarası altında gösteren dizi
pusulasının bir nüshasını, işe ait belgelerle birlikte, işi devralan müfettişe imza karşılığı verir.
(5) Devir notunun ve dizi pusulasının ikinci nüshası bir yazı ile devreden müfettiş tarafından Kurul Başkanlığına gönderilir, üçüncü nüsha müfettişte kalır.
Müfettişlerin uyacakları hususlar
MADDE 15 – (1) Müfettişler bulundukları yerlerde görev ve sıfatlarının önemine uygun vakar ve ciddiyeti göstermek, nezaket kurallarına uymak, her ne suretle olursa olsun tartışmalara girmekten kaçınmak ve görevlerini yerine getirirken hiçbir etki altında kalmaksızın,
tarafsız davranmak zorundadırlar.
(2) Müfettişler;
a) İcraya müdahale edemezler, Teftiş Kurulu Başkanlığının görev alanına giren konulara
yönelik icrai faaliyetlere katılamazlar.
b) Belirli bir döneme ait işlemlerin teftiş edildiğini gösteren tarih ve imza konulmak
suretiyle yapılan açıklamalar dışında, evrak, defter ve kayıtlar üzerinde ilave ve düzeltme yapamazlar.
c) Teftiş, inceleme ve soruşturma için gidecekleri yerleri, yapacakları işleri, gizli belge
ve bilgileri açıklayamazlar.
ç) Görevleri nedeniyle öğrendikleri gizli hususlar ile idari işler hakkında yetkili mercilerden başkalarına bilgi veremezler.
d) Beşeri ve sosyal ilişkilerin gerektirdiği hususlar dışında, teftişe tabi olan kimselerle
özel münasebetler tesis edemezler.
e) 14/9/2010 tarihli ve 27699 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Denetim Görevlilerinin Uyacakları Mesleki Etik Davranış İlkeleri Hakkındaki Yönetmelik hükümlerinde belirtilen
tarafsızlık ve nesnellik, eşitlik, dürüstlük, gizlilik gibi ilkeler ile Kurul Başkanlığı tarafından
verilen emir ve talimatlara uyulması konusunda gereken hassasiyeti gösterirler. Bulundukları
yerde görev ve sıfatlarının gerektirdiği, saygınlık ve güven duygusunu sarsacak niteliklerdeki
davranışlardan kaçınırlar.
f) Müfettişlik görevinden ayrılmaları halinde ellerindeki işleri Teftiş Kurulu Başkanlığından alacağı emre göre ve 14 üncü madde gereğince devrederler. Ayrıca; zimmetlerinde bulunan kimlik belgesi, mühür ve demirbaş eşyayı Kurul Başkanlığına teslim ederler.
Görevden uzaklaştırma yetkisinin kullanılması
MADDE 16 – (1) Müfettişler görevlendirildikleri hususlarla ilgili olarak aşağıdaki şartların en az birinin gerçekleşmesi halinde ilgilileri usulüne göre görevden uzaklaştırabilirler:
a) Basit ve nitelikli zimmeti veya işlemlerinde önemli yolsuzluğu bulunmak.
b) Para ve para hükmündeki belge ve senetleri, her türlü mal ve ayniyatı bunların hesap,
belge ve defterlerini göstermekten ve bunlarla ilgili soruları cevaplamaktan kaçınmak ve soruşturmayı güçleştirecek, engelleyecek davranışlarda bulunmak.
c) 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 17 nci maddesine giren eylemlerde bulunmak.
ç) Evrakta sahtecilik ve kayıtlarda tahrifat yapmak.
d) Soruşturma sırasında suç kanıtları henüz elde edilmemiş olmakla birlikte iş başında
kalmasının soruşturmayı güçleştireceği kanısına varılmak.
e) Kamu yararı ve hizmet gerekleri yönünden somut gerekçelere dayandırılmak şartı
ile görevi başında kalması sakıncalı olmak.
(2) Görevden uzaklaştırma tedbiri teftiş, inceleme ve soruşturmanın her safhasında alınabilir. Ancak görevden uzaklaştırılan kişinin görevi başında kalmasının sakıncalı olduğunun
açık bir şekilde ortaya konulması gerekir.
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(3) Görevden uzaklaştırma keyfiyeti müfettiş tarafından gerekçesi ile birlikte Teftiş Kurulu Başkanlığına, görevden uzaklaştırılana, birinci derecedeki amirine, personel işlemlerini
yürüten daire başkanlığına gecikmeksizin yazılı olarak bildirilir.
(4) Atama yetkisi Yönetim Kuruluna ait personelin görevden uzaklaştırılması halinde,
keyfiyet Kurul Başkanınca Yönetim Kuruluna bilgi verilmek üzere Genel Müdüre sunulur.
(5) Herhangi bir personelin görevden uzaklaştırılması nedeniyle, işlerin aksamaması
için gereken önlemler o işyerinin amirince alınır. Görevden uzaklaştırılan personelin görevini
soruşturmayı yürüten müfettiş üstlenemez.
(6) Görevden uzaklaştırılan personel hakkında, görevden uzaklaştırmayı izleyen on iş
günü içinde soruşturmaya başlanması şarttır. Bu gibi soruşturma olayları öncelikle ve süratle
sonuçlandırılır.
(7) Görevden uzaklaştırılanlar, tabi oldukları mevzuatın öngördüğü sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam ederler. Ancak görevden uzaklaştırılanlar hakkında Başkanlıkça, personel işlemlerini yürüten daire başkanlığına bildirim yapılır ve söz konusu birim tarafından uzaklaştırma süresi içinde ilgililerin ücretlerinin üçte ikisi ödenir. Göreve tekrar başlatılmanın zorunlu olduğu durumlarda, görevden uzaklaştırılmış olan personelin ücretlerinin
kesilmiş olan kısmının kendilerine ödenmesi için en kısa sürede ikinci bildirimde bulunulur.
(8) Personelin eylem ve davranışı sadece disiplin cezası gerektiriyorsa en çok üç ay
süre ile görevden uzaklaştırılabilir.
(9) Yasal soruşturma da gerektiren bir eylemden dolayı görevden uzaklaştırılan personelin durumu her iki ayda bir değerlendirilerek, görevine dönüp dönmemesi hakkında soruşturmanın sonuna kadar Başkanlığa bilgi verilir.
(10) Görevden uzaklaştırıldığı halde işini bırakmayıp, görevi başında kalmakta direndiği tutanakla belgelenecek personel hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 262 nci maddesi gereğince takibat yapılması için müfettiş tarafından, o yerin Cumhuriyet Savcılığına yazıyla başvurulur ve tutanak da bu yazıya eklenir.
(11) Görevden uzaklaştırmanın gereği olan konularda ihmali görülen amirler hakkında da
müfettiş tarafından ayrıca soruşturma başlatılmak üzere durum Kurul Başkanlığına bildirilir.
(12) Teftiş ve soruşturma neticesinde görevden uzaklaştırmaya neden olan fiil veya
halin işlendiğinin kanıtlanamadığı veya yeterli delil bulunamadığı hallerde; görevden uzaklaştırılmış olan personel müfettişin vereceği rapor üzerine, atamaya yetkili makamlarca bekletilmeksizin görevine iade edilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Teftiş Kurulu Başkanlığı Yazı İşleri Servisi Şefliği
Şef ve diğer personelin görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 17 – (1) Teftiş Kurulu Başkanlığının yazı, hesap, arşiv, kütüphane ve benzeri
işler ile bilgi işlem ortamındaki tüm işleri Teftiş Kurulu Başkanlığına bağlı Yazı İşleri Servisi
Şefliği tarafından yürütülür.
(2) Yazı İşleri Servisi Şefliği; Teftiş Kurulu Başkanının emri altında bir şef ve yeterli
sayıda personelden oluşur.
(3) Teftiş Kurulu Yazı İşleri Servis Şefliğinin görevleri şunlardır:
a) Başkanlığa intikal eden her türlü evrakın kaydını tutmak ve cevaplarını sevketmek.
b) Müfettişlerin raporlarla ilgili büro işlerini yapmak, müfettişlerden gelen rapor ve yazıları kayıt etmek ve ilgili olduğu yerlere göndererek takip etmek, işi biten rapor, yazı ve evrakı
düzenli bir şekilde muhafaza etmek.
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c) Teftiş Kurulu Başkanlığının çalışmalarıyla ilgili kayıt ve dosyaları tutmak.
ç) Teftiş Kurulu Başkanlığının ihtiyacı olan demirbaş, kırtasiye ve basılı evrakın talep,
muhafaza ve dağıtımını yapmak.
d) Teftiş Kurulu Başkanlığı personelinin mali ve özlük işlerini zamanında ve düzenli
yürütmek, müfettişlere ait tahakkuka esas olacak evrakı ilgili birimlere süresinde teslim etmek.
e) Teftiş Kurulu Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
(4) Yazı İşleri Servisi Şefliğinin idaresinden şef sorumludur. İşlerin yürütülmesinde gizlilik esastır. Şef ve diğer personel, raporlar ile yazışmaları, Başkanlığın izni olmadan, Genel
Müdür dışında hiç kimseye gösteremez, veremez, görevleri dolayısıyla edindikleri bilgileri
açıklayamazlar.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Teftişe Tabi Olanların Sorumluluk ve Yükümlülükleri
Teftişe tabi olanların sorumluluk ve yükümlülükleri
MADDE 18 – (1) Teftiş, inceleme ve soruşturmaya tabi yerlerde görevli personel para
ve para hükmündeki kağıtlar ile ambar ve depolarında bulunan malzemeleri ve bunlarla ilgili
kayıt, belge ve defterleri, gizli de olsa bütün vesikaları sözlü veya yazılı ilk talebinde müfettişe
göstermek veya vermek, saymasına ve incelemesine yardımcı olmak zorundadırlar.
(2) Teftiş, inceleme ve soruşturmaya tabi birimlerdeki yönetici ve diğer personel, müfettişin gerekli gördüğü evrak, kayıt ve belgelerin suretlerini veya asıllarını vermek zorundadır.
Müfettiş, asıllarını aldığı evrak ve belgelerin mühür ve imzasıyla onaylı suretlerini ilgili birimlere iade eder.
(3) Teftiş, inceleme ve soruşturmaya tabi birimlerin yöneticileri tarafından, müfettişlere
görevlerine uygun bir çalışma yeri ile göreve ilişkin araç ve gereçler sağlanır ve gerekli görülen
diğer tedbirler alınarak, her türlü yardım ve kolaylık gösterilir.
(4) Teftiş, inceleme ve soruşturmaya tabi birimlerdeki personele verilmiş olan izinlerin
kullanılması, hastalık ve bunun gibi zorunlu sebepler dışında, müfettişin isteği üzerine teftiş,
inceleme ya da soruşturmanın sonuna kadar durdurulabilir, iznini kullanmaya başlamış olan
personel müfettişin isteği üzerine geri çağrılabilir.
(5) Teftişe tabi birimlerin yöneticileri teftiş dosyası tutmak, tüm teftiş raporlarını ve
bunlar üzerine yapılan yazışmaları bu dosyada muhafaza etmek, görev değişimlerinde de halefine imza karşılığı teslim etmek zorundadırlar.
(6) Teftişe tabi olanlar, müfettiş tarafından sorulan sözlü ve yazılı soruları da geciktirmeden cevaplandırmakla yükümlüdür.
(7) Müfettişler tarafından; yürütülen teftiş, inceleme ve soruşturmalarda, komisyonda
çalıştırılmak üzere personel talep edilmesi halinde, ilgili birimler bu talebi geciktirmeksizin
yerine getirmekle yükümlüdürler.
(8) Görevliler üst makamlardan, amirlerinden izin almak gibi veya buna benzer diğer
nedenlerle de olsa yükümlülüklerinin yerine getirilmesini geciktiremezler.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Sınava İlişkin Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Müfettiş Yardımcılığına Giriş ve Sınav İşlemleri
Müfettiş yardımcılığına giriş
MADDE 19 – (1) Kuruluşça yapılacak müfettiş yardımcılığı giriş sınavının açılmasına,
Teftiş Kurulu Başkanının önerisi üzerine Genel Müdürün onayı ile karar verilir.
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(2) Mesleğe, özel yarışma sınavını kazanmak şartıyla müfettiş yardımcısı olarak girilir.
Müfettiş yardımcılığına atanabilmek için eleme ve giriş sınavlarını kazanmak şarttır. Eleme
sınavı, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik
hükümlerine göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılır.
(3) Bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere
iki bölümden oluşur. ÖSYM tarafından yapılan eleme sınavı (Kamu Personel Seçme Sınavı)
Teftiş Kurulu Başkanının önerisi üzerine Genel Müdürün onayı ile giriş yazılı sınavı olarak da
kabul edilebilir.
(4) Giriş sınavına katılabilmek için, adayların Kamu Personel Seçme Sınavında
(KPSS A) yeterli puan almış olmaları zorunludur.
(5) Giriş sınavına, KPSS sonuçlarına göre ve Kuruluşça istenilen niteliklere uygun olarak Türkiye İş Kurumunca belirlenen adaylardan en yüksek KPSS puanından başlamak üzere
mer’i mevzuatta yer verilen sayıda aday çağrılır.
(6) Kurum tarafından gönderilen listelerin Kuruluşa ulaşmasını müteakip, Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Formunu doldurarak sınava katılacaklara Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından Adaylık Belgesi verilir.
(7) Sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar internet sitesinde
duyurulur. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilir ve ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca
tebligat yapılmaz.
(8) Yazılı sınavı kazanan adaylar sözlü sınava davet edilir.
(9) Mesleğe yarışma sınavı ile giren ve müfettiş yardımcılığı yetiştirme programı sonrasında yapılan yeterlilik sınavında başarı göstererek, müfettiş sıfatını iktisap etmiş olanlara
yönelik mevzuattan doğan istisnalar hariç olmak üzere, Teftiş Kuruluna bunun dışında bir yolla
başmüfettiş, müfettiş veya müfettiş yardımcısı alınamaz.
Müfettiş yardımcılığı giriş Sınav Kurulu
MADDE 20 – (1) Giriş sınavı; Teftiş Kurulu Başkanının başkanlığında, Teftiş Kurulu
Başkanının seçeceği ve Genel Müdürün onaylayacağı, iki müfettişin iştiraki ile oluşacak üç
kişilik bir kurul tarafından yapılır. Ayrıca; müfettişler arasından bir yedek üye belirlenir.
(2) Teftiş Kurulu bünyesinde giriş sınavını yapacak kurulun asıl ve/veya yedek üye sayısına ulaşılamıyorsa, Teftiş Kurulu Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile yeterli sayının temini bakımından Bakanlık müfettişleri arasından görevlendirilmek üzere ilgili Bakanlıktan talepte bulunulabilir.
(3) Sınav Kurulu; sınav yerini önceden belirler, yazılı sınav sorularını ve cevap anahtarlarını hazırlar ve mühürlü bir zarfta saklar, sınav sonuçlarını değerlendirir ve sözlü sınavı
yapar. Sınav Kurulu tarafından, Genel Müdür onayı alınarak gerek idari gerekse teknik müfettiş
yardımcılığı sınav sorularının, cevap anahtarlarının hazırlanması ve değerlendirilmesi için de
İstanbul’daki üniversitelerin ilgili bölümlerinden yardım alınabilir veya sınavların yapılmasına
ilişkin tüm işlemler üniversitelere yaptırılabilir.
(4) Mühendislik fakülteleri ile denizcilik fakülteleri mezunlarına uygulanacak yazılı ve
sözlü sınavına ilişkin olarak Kuruluş teknik personelinden yararlanılabilir.
Müfettiş yardımcısı talebinde bulunma
MADDE 21 – (1) Müfettiş yardımcısı ihtiyacının karşılanması için Türkiye İş Kurumundan talepte bulunularak; 29/6/2009 tarihli ve 2009/15188 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Kuruluşa gönderilen listelerdeki adaylar sınava tabi tutulur.
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(2) Giriş sınavlarının yapılacağı tarihler, yapılacağı yerler ve giriş şartları Resmî Gazete
ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Kuruluşun internet sitesinde yayımlanır.
İlan, sınav tarihinden en az bir ay önce yapılır.
Müfettiş yardımcılığı sınavına giriş şartları
MADDE 22 – (1) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için, adaylarda aşağıda belirtilen şartlar aranır:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A)
bendinde yazılı nitelikleri taşımak.
b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
c) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.
ç) Sağlık durumu bakımından her türlü iklim ve yolculuk koşullarına dayanıklı olmak,
müfettişlik görevi ile bağdaşmayacak bir hastalığı veya engeli bulunmamak.
d) Sicil ve özgeçmişi bakımından müfettişlik mesleğine alınmasına engel bir durumu
bulunmamak.
e) Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) yeterli puan almış olmak.
f) İktisat, hukuk, işletme, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri, mühendislik ve denizcilik fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen ve en az
dört yıllık yüksek öğrenim lisans diploması veren yerli ve yabancı fakültelerden birini bitirmiş
olmak.
Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı için gerekli belgeler
MADDE 23 – (1) Aday listesinde yer alıp sınava girmek isteyenler, iki adet fotoğraf,
giriş sınavı aday başvuru formu, yükseköğrenim kurumu diploma/bitirme belgesinin aslı veya
noterden onaylı sureti veya aslı ibraz edilmek suretiyle Başkanlıkça onaylı sureti ve KPSS sonuç belgesi örneği ile Teftiş Kurulu Başkanlığına müracaat ederler.
(2) Yazılı sınavı kazanan adaylardan, sözlü sınavdan önce aşağıdaki belgeler istenir:
a) T.C. kimlik numarası beyanı.
b) 4,5x6 ebadında son altı ay içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf.
c) Adayın özgeçmişi.
(3) Sözlü sınavı kazanan adaylardan atama işlemi yapılmadan önce aşağıdaki bilgi ve
belgeler istenir:
a) Adayın, yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim ve yolculuk koşullarına
dayanıklı olduğuna dair yazılı beyanı.
b) Erkek adayların askerlik ile ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı.
c) Adli sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı beyanı.
(4) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı ile ilgili işlemlerin yürütülmesinde, Teftiş Kurulu
Başkanlığınca gerekli görülmesi halinde sekretarya hizmetleri personel birimince sağlanır.
Gerçeğe aykırı beyan
MADDE 24 – (1) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal
edilir ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri
uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Adaylık belgesi
MADDE 25 – (1) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavına katılacaklara fotoğraflı ve Başkanlıkça onaylı Adaylık Belgesi verilir.
(2) Bu belgeler, Teftiş Kurulu Başkanlığından elden teslim alınabileceği gibi sınavın
yapılacağı gün ve yerde de dağıtılabilir.
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(3) Sınavlara girecek adaylar, sınav esnasında bu belge ile birlikte kimlik tespitinde
kullanılmak üzere, resmî makamlarca verilmiş geçerli bir kimlik belgesi bulundurmak zorundadırlar.
Müfettiş yardımcılığı giriş sınavının yapılacağı yer
MADDE 26 – (1) Yazılı ve sözlü sınavlar duyurulan yer ve saatte İstanbul’da yapılır.
İdari müfettiş yardımcılığı giriş sınavı konuları
MADDE 27 – (1) İdari müfettiş yardımcılığı giriş sınavı aşağıdaki konulardan seçilmek
suretiyle ve yürürlükteki mevzuat hükümleri esas alınarak yapılır:
a) Hukuk: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku (Genel Esaslar, İdari Yargı, İdari Teşkilat),
Medeni Hukuk (Aile Hukuku hariç), Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Ticaret
Şirketleri, Kıymetli Evrak ve Deniz Ticareti), Ceza Hukuku (Genel Hükümler, Mal Varlığına
Karşı Suçlar, Kamu Güvenine Karşı Suçlar, Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine
Karşı Suçlar), Ceza Muhakemesi Hukuku (Genel Esaslar), İş Hukuku (4857, 854, 6356 sayılı
Kanunlar), İcra ve İflas Hukuku (Genel Esaslar).
b) İktisat: Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat, İktisadi
Analiz.
c) Maliye: Maliye Politikası, Kamu Gelir ve Giderleri, Bütçe, Türk Vergi Sistemi.
ç) Muhasebe: Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Bilanço Analizi ve Teknikleri,
Ticari Hesap.
d) Yabancı Dil: İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birisi.
e) Türkçe Kompozisyon: Yazılı sınavın Kuruluş tarafından yapılması halinde uygulanır
ve genel, güncel ve sosyo-ekonomik konuları içerir.
(2) Sınavların yönetim sorumluluğu Sınav Kuruluna ait olmak üzere, yukarıda belirtilen
konulara ait yazılı sınav soruları gerektiğinde üniversitelere hazırlatılabilir veya uygulatılabilir.
Teknik müfettiş yardımcılığı giriş sınavı konuları
MADDE 28 – (1) Teknik müfettiş yardımcılığı giriş sınavı konuları, her sınav döneminde ihtiyaç duyulan meslek grubu itibarıyla tespit edilerek sınav ilanında belirtilir.
Yazılı sınav sorularının hazırlanması
MADDE 29 – (1) Sınav Kurulu, sınav konuları ile ilgili soru ve cevapları hazırlar veya
üniversite öğretim üye ve görevlilerine hazırlatır. Hazırlanan soru ve cevaplar ile puan değerleri
tutanakla saptanır.
(2) Bu tutanaklar Sınav Kurulu üyelerince imzalandıktan sonra, sınav gruplarına göre
ayrı ayrı zarflara konur. Zarflar, kapatma yerlerinin üstü mühürlenip, Sınav Kurulu üyelerince
imzalandıktan sonra Kurul Başkanınca saklanır.
Yazılı sınavın yapılış şekli ve değerlendirilmesi
MADDE 30 – (1) Yazılı sınavlar, duyurulan yer ve saatte Sınav Kurulu ve gerektiğinde
Teftiş Kurulu Başkanlığınca görevlendirilen müfettiş ve müfettiş yardımcılarının gözetiminde
başlar ve önceden tespit edilen saatte bitirilir. Sınav başladıktan sonra gelen adaylar sınava
alınmazlar.
(2) Sınava giren adayların kimlikleri bir tutanakla tespit edilir. Adaylar, yanlarında
Adaylık Belgesi ile birlikte resmî makamlarca verilmiş geçerli bir kimlik belgesi bulundurmak
zorundadır.
(3) Sınav Kurulu Başkan ve üyeleri ile gerektiğinde Teftiş Kurulu Başkanınca bu amaçla
görevlendirilen müfettişler, sınav disiplinini korumak, kopya çekilmesini önlemek ve sınavların
olaysız sonuçlanmasını sağlamakla görevlidirler.
(4) Soru zarfları sınava katılanların önünde açılarak durum bir tutanakla saptanır.

Sayfa : 14

RESMÎ GAZETE

7 Ağustos 2020 – Sayı : 31206

(5) Sınava katılan adaylar, soruların cevaplarını, mühürlü cevap kâğıtlarına yazarlar.
Sınav cevap kâğıtları, sınav giriş belgesi ile kâğıttaki isim ve numara karşılaştırıldıktan sonra,
isim kısmı adaya kapattırılmak suretiyle toplanarak bir zarfa konur. Zarfın üzerine, içerisinde
sınava ait kaç kâğıt bulunduğu yazılır, Sınav Kurulu Başkanının mührü ile mühürlenir, Başkan
ve üyeler tarafından imzalanır ve sonuçlanma durumu bir tutanakla saptanır.
(6) Her sınav sonunda Sınav Kurulu tarafından zarfa konulan sınav cevap kâğıtları, tutanakla birlikte Sınav Kurulu Başkanına teslim edilir ve sınav kağıtları Sınav Kurulu tarafından
değerlendirilir.
(7) Okunup değerlendirilen sınav kâğıtlarının baş tarafına verilen not yazılır. Bütün
kâğıtlar okunup değerlendirildikten sonra kapalı olan ad yerleri açılarak verilen notlar aday
numarası sırasına göre düzenlenen cetvellere geçirilir. Cetveller Sınav Kurulu Başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır.
(8) Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için yabancı dil dışındaki yazılı sınav gruplarından alınan notların her birinin 100 tam puan üzerinden 60’tan ve sınav grupları toplamının
aritmetik ortalamasının da 70’ten aşağı olmaması gerekir. Bu başarı puanına sahip adaylar
yazılı sınavı başarmış sayılır ve sözlü sınava katılmaya hak kazanır.
(9) Yazılı sınav sonuçları bir tutanakla tespit edilir ve sınavı kazananlara Teftiş Kurulu
Başkanlığı tarafından yazılı olarak tebliğ edilir.
Sözlü sınavın yapılış şekli ve değerlendirilmesi
MADDE 31 – (1) Yazılı sınavda başarı gösteren adaylar Teftiş Kurulu Başkanlığınca
bir yazı ile sözlü sınava çağrılır. Ayrıca; sözlü sınava katılacakların listesi internet sitesinde yayımlanmak suretiyle de duyurulur.
(2) Sözlü sınav, yazılı sınav gruplarına giren konulardan yapılır. Bu sınavda adaylar sınav konularına ilişkin bilgi düzeyinin yanı sıra; bir konuyu kavrayıp özetleme ve muhakeme
gücü, ifade ve temsil kabiliyeti, özgüven ve ikna kabiliyeti, tutum ve davranışları ile genel kültür yönlerinden değerlendirilir.
(3) Sözlü sınavda adaylara Sınav Kurulu üyelerinin her biri tarafından 100 tam puan
üzerinden puan verilir. Verilen bu puanların ortalaması sözlü sınav puanını oluşturur. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için sözlü sınav puanının 70’ten aşağı olmaması gerekir.
(4) Sınav Kurulu, sözlü sınav sonuçlarını aday numarası sırasına göre düzenlenen bir
cetvele geçirir ve cetvel Sınav Kurulu Başkan ve üyelerince imzalanır.
(5) Sınav esnasında herhangi bir ses ve görüntü kaydı yapılmaz ve herhangi bir kayıt
sistemi kullanılmaz.
Giriş sınavı notu ve sonucunun duyurulması
MADDE 32 – (1) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı notu yazılı ve sözlü sınav notlarının
ortalamasıdır. Müfettiş yardımcılığı giriş sınavını başarmış sayılmak için giriş sınav notunun
70’ten aşağı olmaması gerekir.
(2) Sınavda başarı gösterenlerin sayısı, kadro sayısından fazla olursa giriş sınav notu
üstün olanlar tercih edilir. Adayların giriş sınavı notlarının eşitliği halinde sırasıyla; yabancı
dil notu, yazılı sınav puanı ve Kamu Personeli Seçme Sınavı puanı yüksek olan aday öncelik
kazanır. Sınavda başarı gösterenlerin sayısı ilan edilen boş kadro sayısından fazla olursa, ilan
edilen kadro sayısı kadar aday asıl olarak, diğer adaylardan başarı sıralamasına göre ilan edilen
kadro sayısı kadar aday da yedek olarak sınavı kazanmış sayılır. Yarışma sınavında yetmiş ve
üzerinde puan almış olmak, asıl listelere giremeyen adaylar için müktesep hak veya daha sonraki giriş sınavları için herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.
(3) Yarışma sınavında başarılı olup ataması yapılmayanlardan veya ataması yapılıp da
herhangi bir sebeple görevden ayrılanlardan boşalan kadrolara, bir sonraki sınavın ilanına kadar
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ve her hâlükârda sınav sonuçlarının ilanından itibaren bir yıl içinde yarışma sınavı başarı sıralamasına göre yedek listeden atama yapılabilir.
(4) Sınav sonuçları Sınav Kurulu tarafından tutanakla tespit edilerek, atanmaları için
Genel Müdürlüğe arz olunur. Başarılı olanlara personel birimince gerekli tebligat yapılır.
(5) Aynı giriş sınavında başarı gösterenlerin müfettiş yardımcılığına atanmaları sınavdaki derece sırasına göre yapılır. Giriş sınavını asıl olarak kazanıp atandığı halde, kanuni süresi
içerisinde göreve başlamayanlar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. Bunların yerlerine, yedek olarak sınavı kazanan adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılır.
Sınav sonucuna itiraz
MADDE 33 – (1) Sınav sonuçlarına itirazlar, sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren 5 iş günü içinde dilekçe ile Teftiş Kurulu Başkanlığına yapılır. İtirazlar, Sınav Kurulunca
en geç 5 iş günü içinde incelenir. Sınav Kurulu, inceleme sonucunu bir tutanağa bağlayıp Başkanlığa sunar. Başkanlıkça inceleme sonucuna göre işlem yapılır.
İKİNCİ BÖLÜM
Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmesi
Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesi
MADDE 34 – (1) Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesinde şu esaslara uyulur:
a) Şahsiyetlerini, mesleğin gerektirdiği niteliklere göre geliştirmek.
b) Yetki alanına giren yürürlükteki mevzuat, teftiş ve soruşturma konularında tecrübe
ve uzmanlık kazanmalarını sağlamak.
c) Bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığını kazandırmak.
Müfettiş yardımcılarını yetiştirme programı
MADDE 35 – (1) Müfettiş yardımcıları 3 yıllık sürede aşağıdaki programa göre yetiştirilirler:
a) Birinci dönem çalışmaları: Kurulun yetki alanına giren teftiş, inceleme ve soruşturma
ile ilgili yürürlükteki mevzuatın yardımcılara öğretilmesi, Kuruluş faaliyet konularının bizzat
işyerlerinde tanıtılmasının sağlanması amacıyla hizmet içi eğitim şeklinde düzenlenir.
b) İkinci dönem çalışmaları: Bu dönem çalışmaları müfettiş refakatinde yapılır. Teftiş
ve soruşturmalarda müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesine özel önem ve öncelik verilir. Refakat müfettişleri programlarını; mevzuat ve uygulamasının, teftiş ve soruşturma usullerinin
refakatlerindeki müfettiş yardımcılarınca yeterli derecede öğrenilmesini sağlayacak şekilde
düzenler ve uygularlar. Bu dönem çalışmalarının en az iki müfettiş refakatinde yapılması esastır.
c) Üçüncü dönem çalışmaları: Birinci ve ikinci dönem çalışmalarını başarı ile bitiren
müfettiş yardımcılarına, yanında çalıştıkları müfettişlerin mütalaaları da alınarak, Teftiş Kurulu
Başkanlığınca resen teftiş, inceleme ve soruşturma yetkisi verilebilir.
(2) Resen teftiş, inceleme ve soruşturmaya yetkili kılınan müfettiş yardımcıları; resen
veya lüzumu halinde diğer yardımcılarla veya müfettişlerle birlikte görev yaparlar.
(3) Müfettiş yardımcılarının üçüncü döneme ait çalışmaları, yetişmelerinin tamamlanması hususu da gözönünde tutularak Teftiş Kurulu Başkanlığınca düzenlenir.
Yetişme notu
MADDE 36 – (1) Yetişme notu, müfettiş yardımcılarının üç yıllık yetişme döneminde
alacakları aşağıdaki notlardan oluşur:
a) Yaptıkları teftiş sonunda düzenledikleri raporlara verilen not.
b) İnceleme ve soruşturma sonunda düzenledikleri raporlara verilen not.
c) Yanında çalıştıkları müfettiş ve Kurul Başkanı tarafından verilen tutum ve davranışları, mesleki bilgileri, çalışkanlıkları ve mesleki liyakatları hakkında özel not.

Sayfa : 16

RESMÎ GAZETE

7 Ağustos 2020 – Sayı : 31206

(2) Birinci fıkrada belirtilen notlar; 100 tam puan üzerinden verilir. Her bölümden verilecek notun 60’tan yetişme notu ortalamasının ise 70’ten aşağı olmaması gerekir.
Yeterlik sınavından önce kuruldan çıkarılma
MADDE 37 – (1) Müfettiş yardımcılarının sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlik hallerinin; sağlık kurulu raporu, müfettiş raporu ve yargı kararıyla ispatlanması halinde, müfettişlik
dışında Kuruluşta görev yapmalarına engel halin olmaması koşulu ile Teftiş Kurulu dışında
durumlarına uygun diğer kadrolara atanırlar, aksi takdirde Kuruluşla ilişikleri kesilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yeterlik Sınavı ve Müfettişliğe Atama
Yeterlik sınavı
MADDE 38 – (1) Müfettiş yardımcıları 3 yıllık bir yetişme döneminden sonra yazılı
ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yeterlik sınavına tabi tutulurlar.
(2) Müfettiş yardımcılığı yetişme süresi içerisinde sürekli 2 ay ve daha fazla hastalık
izni verilenler ile ücretsiz izin alanlar, askerlik hizmeti nedeni ile fiilen 3 yıl çalışma şartını
sağlamayanların yetişme süreleri görevden ayrı kaldıkları süre kadar uzatılır.
(3) Yeterlik sınavına girmeye hak kazanan müfettiş yardımcılarına yazılı sınavın tarihi,
saati ve sınav yeri en az 1 ay önce, yazılı sınavı kazananlara ise sözlü sınavın yeri, günü ve
saati sınavdan en az 1 hafta önce Teftiş Kurulu Başkanlığınca yazı ile bildirilir. Sözlü sınav,
yazılı sınavı izleyen en geç bir ay içinde yapılır.
(4) Geçerli mazeretleri dolayısıyla sınava katılamayanlar açılacak yeni sınava girerler.
Müfettiş yeterlik Sınav Kurulu ve yeterlik sınavının yapılış şekli
MADDE 39 – (1) Yeterlik sınavı, 20 nci maddede belirtilen Sınav Kurulu tarafından
yapılır.
(2) Sınav Kurulu, müfettiş yeterlik sınavını bu Yönetmeliğin müfettiş yardımcılığı giriş
sınav sorularının ve cevap anahtarlarının hazırlanması ile sınavın yapılması ve değerlendirilmesine ilişkin maddelerde belirtilen usuller ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yapar.
Yeterlik sınavı programı
MADDE 40 – (1) Müfettiş yardımcılarının üç yıllık dönemde kazandıkları mesleki
bilgi ve tecrübe derecesinin anlaşılması için yapılacak yeterlik sınavı; müfettiş yardımcılığı
giriş sınavındaki konulara ilave olarak aşağıda kapsamı belirlenen konulardan sorular seçilmek
suretiyle yapılır:
a) Mevzuat ve uygulama: Kamu İktisadi Teşebbüslerine ait mevzuat, Kuruluş hakkındaki yasal düzenlemeler ile Kuruluşun yönetmelik/yönerge ve genelgeleri ve uygulaması, personel ile ilgili mevzuat.
b) Muhasebe: Kuruluş muhasebesi ve uygulaması.
c) Teftiş, inceleme ve soruşturma yöntemleri: 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması
Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun ve uygulaması, Teftiş Kurulu Yönetmeliği.
Yeterlik sınavı notlarının değerlendirilmesi
MADDE 41 – (1) Yeterlik notu; yetişme notu, yazılı sınav ve sözlü sınav notu ortalamasından oluşur.
(2) Tam not, yetişme notu ile yazılı sınav gruplarında ayrı ayrı ve sözlü sınavda tek olmak üzere 100 puandır.
(3) Yeterlik sınavını başarmış sayılmak için;
a) Alınan notların her birinin 60’tan,
b) Yazılı sınav gruplarından alınan notlar ortalamasının 70’ten,
c) Sözlü sınav notu ortalamasının 70’ten,
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ç) Yetişme notu ve yazılı sınav grupları notları ile sözlü sınav notu ortalamasının 70’ten,
aşağı olmaması gerekir. Not ortalamasının eşitliği halinde müfettiş yardımcılığı giriş
sınavındaki başarı sıraları esas alınır.
(4) Sınav Kurulunca yeterlik sınav notu başarı sırasına göre bir tutanağa bağlanır.
Sınav sonuçlarının duyurulması ve itirazlar
MADDE 42 – (1) Sınava katılanlara sonuçlar en geç, sınavların bitiş gününü izleyen
10 iş günü içinde Teftiş Kurulu Başkanlığınca bir yazı ile duyurulur.
(2) Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına itirazlar, yazılı ve sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren 5 iş günü içinde bir dilekçe ile Teftiş Kurulu Başkanlığına yapılır. Bu itirazlar, Yeterlik Sınav Kurulu tarafından en geç 5 iş günü içinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı
olarak bildirilir.
Müfettişliğe atanma
MADDE 43 – (1) Yeterlik sınavlarında başarı gösterenler başarı derecesine göre boş
bulunan müfettişlik kadrolarına Yönetim Kurulu Kararı ile atanırlar.
(2) Yeterlik sınavında başarı gösteremeyen veya geçerli bir mazereti olmaksızın yeterlik
sınavına katılmayanlar, Teftiş Kurulu dışında durumlarına ve derecelerine uygun diğer kadrolara atanırlar. Bu atamaya rıza göstermeyenlerin Kuruluşla ilişikleri kesilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yükselme, Kıdem ve Müfettişlik Güvencesi
Başmüfettişliğe yükselme
MADDE 44 – (1) Başmüfettişliğe yükselmede esas; kıdem, mesleki yetenek, gayret
ve başarı ile Teftiş Kurulu Başkanlığı nezdinde bırakılacak genel intiba ve kanaatin olumlu olmasıdır.
(2) Başmüfettişliğe aday olabilmek için; müfettişin Kurulda veya kamu kurum ve kuruluşlarında en az 7 yıl müfettiş olarak fiilen görev yapmış olması ve bu hizmetin en az üç yılının Kuruluş Teftiş Kurulunda geçmesi şarttır.
(3) Müfettişlerin başmüfettişliğe yükselmeleri, Teftiş Kurulu Başkanının yazılı önerisi
üzerine Genel Müdür onayı ve Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.
Müfettişlerin kıdemi
MADDE 45 – (1) Müfettişlik kıdemine esas süre; müfettiş yardımcılığında, müfettişlikte ve ücretli tüm kanuni izinlerde geçirilen süredir.
(2) Müfettişlik kıdemine esas süreleri aynı olanlar için kıdem sırası; müfettiş yardımcıları açısından giriş sınavındaki, müfettişler için yeterlik sınavındaki başarı derecelerine göre
tespit edilir.
(3) Başmüfettişlerin kıdem sırası, müfettişlerden öncedir. Başmüfettişler arasındaki kıdem sırasının tespitinde; başmüfettişliğe atanma tarihi, aynı tarihte atananlar için müfettişlik
kıdemi, müfettişlik kıdemi aynı olanlar için yeterlik sınavındaki başarı derecesi esas alınır.
(4) Teftiş Kuruluna, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesi uyarınca
atananlardan; yeterlik sınavında başarı göstermek suretiyle müfettiş, denetmen, denetçi, kontrolör unvanlarından birini iktisap edenlerin, denetim mesleğinde geçen süreleri ile üst kademe
kamu yöneticiliklerinde geçen sürelerinin tamamı, denetim mesleğinden olmayanların ise hizmet sürelerinin yarısı, denetim meslek kıdeminden sayılır.
Teftiş kurulundan ayrılan müfettişlerin tekrar kabulü
MADDE 46 – (1) Teftiş Kurulundan nakil veya istifa suretiyle ayrılan müfettişler tekrar
göreve dönmek istediklerinde, müfettişliğe engel bir durumları yoksa Genel Müdür onayı ve
Yönetim Kurulu kararı ile kazanılmış hakları dikkate alınarak yeniden atanabilirler.
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(2) Teftiş Kurulu Başkanlığı yaptıktan sonra müfettişliğe dönenler, dönemlerinin en kıdemlisi sayılırlar. Aynı dönemde bu durumda birden fazla müfettiş varsa, bunların kıdem sırasının tespitinde müfettişlik kıdemleri esas alınır.
(3) Müfettişlik sıfatını kazandıktan sonra bu görevden ayrılanlardan, müfettişliğe dönenlerin kıdem sırası, 45 inci madde hükümlerine göre tespit edilir.
Müfettişlik güvencesi
MADDE 47 – (1) Teftiş hizmetleri, diğer idari görevlerden ayrı bir kariyer olarak düzenlendiğinden; müfettişler kendi istekleri dışında veya teftiş hizmetlerinin gerekleriyle bağdaşmayan sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlikleri tespit edilmedikçe görevden alınamaz, diğer
idari görevlere atanamazlar.
(2) Görevden alınmayı gerektiren sıhhi yetersizlik halinin sağlık kurulu raporu ile ahlaki
ve mesleki yetersizlik hallerinin; yargı kararı, müfettiş raporuyla kanıtlanması zorunludur.
Müfettişlerin idari kademelerde görevlendirilmeleri
MADDE 48 – (1) Müfettişler, müfettişlik hakları saklı kalmak üzere Teftiş Kurulu Başkanının uygun görüşü, Genel Müdürün onayı ve müfettişin rızası ile idari kademelerde geçici
olarak görevlendirilebilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Müfettişlerin Çalışma Anlayışı ve Yurtdışında Görevlendirilmeleri
Müfettişlerin çalışma anlayışı
MADDE 49 – (1) Müfettişler çalışmalarında; Kuruluşun görev ve hizmetlerini zamanında ve verimli bir şekilde yerine getirip getirmediğini, amaca yönelik olarak benimsenen
ilke, politika ve yöntemler ile yapılan işlemlerin yerindelik ve etkinliğini araştırmak, incelemek,
denetlemek, planlanan hedeflerden ve mevzuattan sapma varsa, bunları ve nedenlerini saptayıp,
tahlil etmek, aksaklıkların giderilmesi ve Kuruluş hizmetlerinin daha verimli ve rasyonel bir
düzeye ulaşması için alınması gerekli olan önlemleri belirlemek ve ilgili mercilere tavsiyelerde
bulunmak amaçlarını göz önünde tutarlar.
(2) Müfettişler, birinci fıkrada sayılan amaçları nazara alarak yaptıkları çalışmalar sırasında görevini gayret ve feragatla yerine getiren, yetkilerini kamu ve Kuruluş yararı doğrultusunda kullanan ve başarılı görülen personelin ödüllendirilmesi için teklifte bulunabilirler.
(3) Müfettişler, görevlerini yaparlarken personeli motive etmeye, bilgi ve davranışlarıyla onlara rehberlik yapmaya özen gösterirler.
Müfettişlerin yetiştirilme ve dış ülkelere gönderilme esasları
MADDE 50 – (1) Başkanlık tarafından müfettişlerin gelişmesine olanak sağlanır ve
yetişme gayretleri teşvik edilir.
(2) Müfettişlerin, mesleki ve genel bilgilerinin geliştirilmesinde yararlı görülen kurs,
toplantı ve seminerlere veya gerektiğinde akademik çalışmalara katılmalarına olanak sağlanır.
(3) Müfettişler, bilgi ve görgülerini arttırmak, inceleme ve araştırma yapmak üzere Kurul Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile yurt dışına gönderilebilirler. Yabancı ülkelerdeki programlar, Başkanlıkça tayin ve tespit edilir. Bu konudaki işlemler, ilgili mevzuattaki
genel hükümlere tabidir.
(4) Yurt dışına gönderilecek müfettişlerin yabancı dil yeterliliğinin tespiti açısından;
İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birine ait Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az yetmiş (70) puan almış olması veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi
(ÖSYM) tarafından eşdeğerliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan,
bu puana denk bir puana sahip olması gerekir.
(5) Eğitim, seminer, kurs, kongre ve konferans masrafları Kuruluş tarafından karşılanır.
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DÖRDÜNCÜ KISIM
Yıllık Teftiş Programı, Teftiş, İnceleme ve Soruşturma İşleri, Raporlar
BİRİNCİ BÖLÜM
Teftiş Programı, Teftiş, İnceleme ve Soruşturma İşleri
Teftiş programı
MADDE 51 – (1) Teftişe tabi birimlerin en az iki yılda bir defa teftiş görmeleri esas
olmakla birlikte; Teftiş Kurulu Başkanı tarafından, iş durumu ve müfettiş kadrosu göz önünde
bulundurularak hazırlanan teftiş programında bu süre uzatılabilir. Teftiş programı, yeni çalışma
devresine başlanmadan en geç ocak ayı içinde Genel Müdürün onayına sunulur.
(2) Gerek görülmesi halinde; yıllık teftiş programında Genel Müdürün onayı ile değişiklik yapmak mümkündür.
(3) Herhangi bir birim kabul edilebilir bir gerekçe olmaksızın teftiş dışı tutulamaz.
Teftiş kavramı, teftişin kapsamı ve yöntemi
MADDE 52 – (1) Teftiş; Kuruluş birimlerinin her türlü hesap, işlem ve çalışmalarının
yasa, yönetmelik, karar, tebliğ, toplu iş sözleşmesi, ana statü, genelge ve emirlerle, yıllık iş
programları çerçevesinde belirlenen hedeflere uygun olarak yapılıp yapılmadığının saptanması
yönünde müfettiş ve müfettiş yardımcıları tarafından sürdürülen, ayrıca birimlerin daha üstün
bir düzeye ulaşmalarını amaçlayan önerileri de kapsayan denetim ve inceleme çalışmalarının
tamamıdır.
(2) Teftiş, bir evvelki teftişe başlama tarihi ile başlanılan teftiş tarihi arasındaki devreyi
kapsar.
(3) Teftiş, mer’i mevzuata ve Başkanlıkça hazırlattırılan yönergeye göre sondaj yöntemi
ile yapılır. Ancak, teftiş edilen ünitenin işlemlerinin genellikle mevzuata uymaması ve incelenen
işlerde yolsuzluğa rastlanması halinde, bu işlerle ilgili işlemlerin tümü teftişe tabi tutulur.
(4) Teftişin ilk koşulu ani ve habersiz başlanılmış olmasıdır. Teftiş edilecek ünitenin
özelliğine göre, önce kasa ve kıymetli evrak sayımı yapılır.
(5) Sayım sonucunda tespit edilen miktarlar hakkında tutanaklar düzenlenir ve yetkililerce imza edilir. Bundan sonra servis teftişine geçmeden bir önceki teftişte eleştirilen konuların
düzeltilip düzeltilmediği, verilen emirlerin yerine getirilip getirilmediği araştırılır. Verilen talimatlara uyulmamış olması halinde durum Bir Önceki Teftiş başlığı altında eleştirilir.
(6) Teftiş esnasında para ve para hükmündeki değerler sayıldıktan sonra incelenmesi
gerekli olan her çeşit sözleşmeler, vekâletnameler ve bunlara benzer kıymetli evrak ile belgeler,
fişler ve dayanakları, duran varlıklar ve malzeme ambarı kartları, defter ve kayıtlar gözden geçirilir. Her türlü malzemenin sarfında tutumlu davranılması, harcamaların ödenek sınırları içinde yapılması, duran varlıkların bakım ve onarımına dikkat edilmesi ile ilgili hususlara özellikle
önem verilir.
İnceleme
MADDE 53 – (1) İnceleme;
a) Usul ve yürürlükteki mevzuat uygulamalarında görülen eksiklikler ve bunların düzeltilmesi yolları ile yeniden konulması gereken hüküm ve usuller,
b) Teftişlerde cevaplı rapora bağlanması gerekli görülmeyen hususlar,
c) Şikâyet ve ihbarlar üzerine yapılan inceleme sonucunda, soruşturma açılmasına gerek
görülmeyen haller,
ç) Genel Müdür tarafından incelenmesi istenilen veya doğrudan müfettişçe belirlenen
sorun ve konular,
hakkında yapılır.
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Soruşturma
MADDE 54 – (1) Soruşturma; teftiş ve incelemeler sırasında saptanan veya ihbar ve
şikâyet yoluyla haber alınan konular ile Genel Müdürlük Makamınca lüzum görülen eylem ve
işlemlerin mevzuat hükümleri karşısındaki durumunun, müsebbiplere uygulanacak yaptırımların, alınacak önlemlerin, yasal, disiplin, idari ve mali yönlerden değerlendirilmesidir.
Soruşturma açma şekli ve yetkisi
MADDE 55 – (1) Müfettişler, Kuruluş personeli ve Kuruluşla irtibatı olan kişiler hakkında isnat olunan suçlardan dolayı, Genel Müdürün emir ve onayı üzerine soruşturma yaparlar.
(2) Müfettişler, Genel Müdür tarafından gerekli görülen durumlar dışında;
a) Teftiş ve incelemeleri sırasında suç teşkil edecek eylem ve olaylar tespit ettiklerinde,
b) Kimliği belli kimseler tarafından açık imzalı ve maddi dayanağı bulunan veya kimliği
belli olmamakla beraber, iddiaların şüpheye mahal vermeyecek belgelerle desteklendiği ihbar
veya şikâyet mektubu aldıklarında,
soruşturma yapmak ve rapora bağlamakla yükümlüdürler.
(3) Bu durumlarda, soruşturmaya başlanabilmesi için Kurul Başkanlığı aracılığı ile Genel Müdürlük Makamından onay alınması gerekir. Ancak, gecikmesinde zarar öngörülen ve
delillerin kaybına meydan verebilecek hallerde deliller toplanır, gerekli önlemler alınır ve durum en seri araçla Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirilir. Teftiş Kurulu Başkanı durumu Genel
Müdürün onayına sunar ve alacağı neticeye göre hareket eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Raporlar ve Raporlarla İlgili Diğer İşlemler
Rapor çeşitleri
MADDE 56 – (1) Müfettişler, çalışmalarının sonucunda işin özelliğine göre;
a) Cevaplı teftiş raporu,
b) İnceleme raporu,
c) Soruşturma raporu,
düzenlerler.
Cevaplı teftiş raporu
MADDE 57 – (1) Teftişler neticesinde, eksik ve hatalı bulunan ve ilgili birimlerce düzeltilmesi gereken işlemleri belirleyen, teftiş edilenlerin cevaplarıyla bu cevaplara ilişkin Müfettişin Son Görüşü ve birimin genel durumunu kapsayan hususlarda cevaplı teftiş raporu düzenlenir.
(2) Bu raporlarda şu esaslara uyulur:
a) Her birim için servis ve fonksiyonları itibarıyla ayrı ayrı ve iki nüsha olmak üzere
cevaplı teftiş raporu düzenlenir.
b) Raporlar iki nüsha halinde varsa ekleriyle birlikte usulüne göre cevaplandırıldıktan
sonra geri gönderilmek üzere, teftiş emrinin numarasını taşıyan bir yazı ekinde ilgili birime
gönderilir.
c) Cevaplı teftiş raporunda;
1) Teftiş emrinin tarih ve numarası, işlemleri teftiş edilen birimin adı, teftiş eden müfettiş/müfettişlerin adı, teftişin hangi dönemi kapsadığı, teftişin süresi,
2) Önceki teftişte eleştirilen kusur ve eksikliklerin ne düzeye kadar düzeltildiği, düzeltilmemiş olanlar varsa bunların hangi sebeplerden dolayı ileri geldiği,
3) Hatalı ve eksik görülen konuların hangi mevzuatla ilgili olduğu,
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4) Raporun ilgililerce cevaplandırılma süreleri,
5) Düzenlenme itibarıyla; müfettişin mütalaası, teftiş edilen birimin cevabı, müfettişin
son mütalaası ve ekler,
olmak üzere dört bölüm yer alır.
ç) Eleştiri, öneri veya görüşü gerektiren durumlar ile bunların dayanakları ve mevzuata
göre yapılması gereken işlemler, alınması gerekli önlemler ve kararlarla ilgili öneriler açık bir
şekilde belirtilir.
d) Raporlara verilecek cevaplar için 10 iş gününden az olmamak üzere içerdiği konular
da dikkate alınarak en fazla 15 iş günü süre verilir. İlgili birimce verilecek cevaplar, teftiş edilen
yerin amiriyle imzaya yetkili diğer ilgilisi tarafından imzalanır. Cevapların tanınan süreler içinde verilemediği durumlarda müfettişler, istek halinde ek süre verebilir. Ancak, bu ek süre 1
haftayı geçemez.
e) Gelen raporlar en geç 10 iş günü içinde müfettiş tarafından son mütalaası da eklenerek Teftiş Kurulu Başkanlığına intikal ettirilir.
f) Cevaplı teftiş raporlarına, ilgililerce verilen cevapların müfettişlikçe uygun görülmemesi halinde; son mütalaanın açık ve gerekçeli hazırlanmasına önem verilir.
g) Son mütalaaları yazılı olarak gelen raporlar hakkında Teftiş Kurulu Başkanlığınca,
61 inci maddeye göre işlem yapılır.
ğ) Cevaplı teftiş raporu düzenlenmesine lüzum görülmeyen hallerde, durum bir yazı
ile teftiş edilen üniteye bildirilir ve bu yazının bir nüshası Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilir.
h) Cevaplı teftiş raporlarına, teftiş sırasında görülen gerek Türk Ceza Kanunu, gerekse
diğer yasalara ve Kuruluş Yönetmeliklerine göre yasal kovuşturmayı ya da disiplin işlemini
gerektiren konular yazılmaz. Konu bir yazı ile Kurul Başkanına bildirilir ve alınacak emre göre
işlem yapılır.
İnceleme raporu
MADDE 58 – (1) İnceleme raporu, 53 üncü maddede belirtilen hususlarda yapılan çalışmalar sonucunda düzenlenir. Ayrıca; merkez birimlerinde yapılan teftişler sonucunda tespit
edilen hata ve eksiklikler ile bunların düzeltilmesine ilişkin görüş ve öneriler hakkında ve taşra
birimlerinin normal denetimlerinden sonra gerekli görülen hallerde inceleme raporu düzenlenebilir.
(2) Teftiş ve soruşturmalar sırasında, inceleme raporu kapsamına giren hususların belirlenmesi halinde, görüş ve önerilere cevaplı rapor veya soruşturma raporunda yer verilmeyerek, bu hususlarda da ayrı inceleme raporu düzenlenir.
(3) İnceleme raporlarında; incelemenin konusu ve intikal şekli, yapılan inceleme ve
araştırmalar, kanıtlar (belge ve alınan ifadeler), sonuç ve öneri yer alır.
(4) İnceleme raporları, konuyla ilgili olan üniteler göz önünde tutularak, yeterli sayıda
düzenlenir.
Soruşturma raporları
MADDE 59 – (1) Soruşturma raporu, 54 üncü maddede belirtilen hususlarda ve yine
55 inci maddede yer verilen soruşturma açma şekli ve yetkisi çerçevesinde yapılan çalışmalar
sonucunda düzenlenir.
(2) Soruşturma raporları;
a) Başlangıç,
b) Konu,
c) İnceleme ve Soruşturma,
ç) Değerlendirme,
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d) Sonuç,
bölümlerinden oluşur.
(3) Birinci bölümde, kısa ve öz olmak üzere soruşturmaya başlama nedeni, soruşturma
ile ilgili emrin, ihbar ve şikâyetin tarih ve sayısı yazılır.
(4) İkinci bölümde, soruşturma nedenini oluşturan olay, eylem, ihbar ve şikâyetin özü
belirtilir.
(5) Üçüncü bölümde, incelenen belge ve kayıtların konuya ilişkin özetleri, kaydi ve hesabi bilgiler, kimlerin ifadelerinin alındığı, gerek duyulursa mevcut ifadelerin özeti, belge ve
ifade tutanaklarının ek sıra numaraları yazılır. Bu bölümde soruşturma sonunda işlem yapılması
gereken kişilerin sicil özetlerine de yer verilir.
(6) Dördüncü bölümde, olay hakkında elde edilen belge, kanıt, bulgu, ifade ve savunmalar olayın akış seyri içinde incelenerek değerlendirilir; mevzuat hükümlerine göre irdelenerek, inandırıcı dayanaklara göre konular kesin ve açıkça belirtilir. Fiillerin kimler tarafından
yapıldığı, bu fiillerden dolayı zarar veya kayıp varsa bunun miktarı ve nedeni, varsa suç ile
suçlu arasındaki bağlantı açıkça ortaya konur. Müfettiş şahsi görüşünü bu bölümde belirtir.
(7) Beşinci bölümde, konunun tüm yönleri ile özeti, fiilin veya kusurun hangi mevzuat
maddesini veya hangi tür disiplin cezası maddesini ilgilendirdiği, ne tür cezanın verilmesi gerektiği, ilgililer hakkında yasal kovuşturma yapılıp yapılmayacağı, olayın niteliğine göre kusurlu veya suçlu personelin iş yerinin veya görevinin değiştirilmesi gerekiyorsa bu husus da
belirtilir.
(8) İşlenen suç veya kusur nedeniyle, Kuruluşun menkul ve gayrı menkul mallarında
ve kıymetlerinde eksiklik ve zarar meydana geldiği takdirde bu zararın miktarı tespit edilir. Bu
tespit gerektiğinde bilirkişiye de yaptırılabilir.
(9) Soruşturma raporları bir asıl ve yeter sayıda suret olarak düzenlenir.
(10) Soruşturma konusu yapılan olaylarla ilgili olarak; personelin tabi olduğu mevzuata
göre disiplin suçu niteliğindeki fiil ve halleri işleyenler hakkında mevzuattaki disiplin soruşturmasının başlatılmasına yönelik süreler ile disiplin cezası verme yetkisine ilişkin zamanaşımı
süreleri resen dikkate alınır. Söz konusu fiil nedeniyle disiplin cezasından başka Türk Ceza
Kanunu veya ceza hükmü taşıyan özel kanunlara göre mesuliyet görülüyorsa şahıs veya şahıslar
hakkında adli makamlara iletilmek üzere suç duyurusu teklif edilir.
(11) Teftiş Kurulu Başkanlığına verilen soruşturma raporları, Başkanlıkça esas ve usul
bakımından incelenir. Eksikleri varsa müfettişe tamamlattırılır. Rapor, Başkanlık görüşü ile
birlikte Genel Müdürün onayına sunulur. Onaylanan raporlar gereği için ilgili yerlere gönderilir.
(12) Suç duyurusu teklif edilen soruşturma raporları, Kuruluşun hukuk hizmetlerini yürüten birimine intikal ettirilir. Açılan davanın takip ve sonuçlandırılması söz konusu birimce
yapılır.
(13) Adli kovuşturmayı gerektiren hallerin müfettişlerce tespiti halinde, ilgililerin ifadeleri alınmak, suçun mahiyeti ve ne suretle kimin tarafından işlendiği de belirtilmek suretiyle
durum bir yazı ile derhal Cumhuriyet Savcılığına bildirilir. Suçun ne suretle işlendiğini tespit
eden soruşturma raporu, iki örnek olarak düzenlenerek aslı ilgili Cumhuriyet Savcılığına, örneği
Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilir.
(14) Soruşturmalarla ilgili tanık ve sanıkların ifadeleri, işin mahiyet ve gereğine göre
sorgu, ifade tutanağı, istizah veya istinabe sureti ile müfettiş tarafından alınır.
(15) Savunmaları alınmadan hiçbir personelin disiplin yolu ile cezalandırılması istenemez.
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(16) Savunma için 7 günden az olmamak üzere süre verilir ve belirtilen tarihte savunması istenir. Belirtilen tarihte savunma verilmediği takdirde savunma hakkından vazgeçmiş
sayılacağı soruşturulana hatırlatılır.
(17) Disiplin soruşturması sırasında alınan ifade ve savunmalarda 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 147 nci maddesinde yer alan haklar kıyasen dikkate alınmalı ve 148 inci
maddede yazılı yasak sorgu usullerinden kaçınılmalıdır.
(18) Kuruluş mensupları dışındaki şahısların tanık sıfatı ile ifadelerine müracaat edilmesi gerektiğinde, usul bakımından kanuni icaplara uyulmakla beraber, çağrılmaları tamamen
idari yollardan yapılır. Kanuni yollardan kendilerine bir mecburiyet yüklenemez. Bu durumda,
müfettişlikçe ifadesine müracaat edilecek şahıslar ya bir mektup veya münasip bir vasıta ile
davet edilir. Çağrıldıkları halde gelmeyen tanıklar hakkında başkaca bir işlem yapma yetkisi
olmayıp, davete icabet etmedikleri ve ifadelerinin alınmadığı soruşturma raporuna dercedilir.
(19) Soruşturma raporlarının, müfettiş tarafından doğrudan Cumhuriyet Savcılıklarına
gönderilmesi konusunda ilgili kanunlardaki özel hükümler saklı olup, 3628 sayılı Kanunun
17 nci maddesi kapsamına giren bir suçtan dolayı düzenlenen soruşturma raporunun aslı
müfettişler tarafından doğrudan Cumhuriyet Savcılığına, bir nüshası da gecikmeksizin Teftiş
Kurulu Başkanlığına gönderilir.
Raporların düzenlenmesi
MADDE 60 – (1) Raporlar Kurul Başkanlığınca belirlenen formatta yazılır. Raporlarda
silinti ve kazıntı yapılmaz. Zorunlu olarak yapılan düzeltmeler müfettiş tarafından parafe edilir.
(2) Raporların her sayfası müfettişlik mühürü ile mühürlenerek, parafe edilir ve son
sayfa raporu düzenleyen müfettiş tarafından adı, soyadı, unvanı yazılarak imzalanır.
Raporlar üzerinde Başkanlık ve Kuruluş birimleri tarafından yapılacak işlemler
MADDE 61 – (1) Raporlar; Başkan, refakat müfettişi veya görevlendireceği bir müfettiş tarafından incelenir. Düzeltilmesi veya tamamlattırılması gereken hususlar varsa, bunların
giderilmesi, raporu düzenleyen müfettişten yazılı olarak istenir. Müfettişin isteğe katılmaması
halinde müfettişin görüşü ile birlikte Teftiş Kurulu Başkanının görüşünün de belirtildiği onay
hazırlanarak, Genel Müdüre sunulur. Genel Müdür tarafından onaylanan görüş doğrultusunda
işlem yapılır.
(2) Genel Müdürlük onayını müteakiben, onay ile birlikte rapor ve ekleri gereği yerine
getirilmek üzere Başkanlık tarafından ilgili birimlere veya mercilere gönderilir.
(3) Cevaplı teftiş raporları, soruşturma ve inceleme raporları üzerine yapılan işlemler
ve sonuçları ilgili birimlerce en kısa zamanda Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirilir.
(4) Raporlara istinaden ilgili birimlerce yapılması gereken işlemler Kurul Başkanlığınca
izlenir.
(5) Raporlar üzerine ilgili birimlerce yapılan işlemlere ait bildiriler, Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından raporu yazan müfettişe, rapor birden fazla müfettişe ait ise en kıdemlisine
gönderilir.
(6) Müfettişler bu işlemleri uygun ve yeterli bulmadıkları takdirde, konu ile ilgili görüşlerini gerekçeleri ile birlikte en geç 15 gün içinde Kurul Başkanlığına bildirirler.
(7) Müfettişlerin bu yeni görüşleri karşısında, ilgili birimlerin kendi tutum ve işlemlerini
değiştirmemeleri halinde, Kurul Başkanı konuyu Genel Müdüre intikal ettirir.

Sayfa : 24

RESMÎ GAZETE

7 Ağustos 2020 – Sayı : 31206

BEŞİNCİ KISIM
Çeşitli ve Son Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Mühür ve demirbaşlar
MADDE 62 – (1) Müfettişlere, Teftiş Kurulu Başkanlığına ait birer mühür verilir.
(2) Müfettiş yardımcılarına mühürleri resen görev yapmaya yetkili kılındıklarında verilir.
(3) Müfettişlere bilgisayar, hesap makinesi ve çanta gibi demirbaşlar Kurul Başkanlığınca sağlanarak zimmetle verilir.
(4) Zimmetle verilen mühür, bilgisayar, hesap makinesi ve çanta gibi demirbaş malzemeler görevden ayrılma halinde, ilişik kesmeden önce Teftiş Kurulu Başkanlığına iade edilir.
İzin kullanılması ve görev yerinden ayrılma
MADDE 63 – (1) Müfettişler, kanuni izinlerini mevzuata göre kullanırlar. Merkez dışında görevli müfettişler izne başlayış ve göreve dönüş tarihlerini yazı ile Kurul Başkanlığına
bildirirler.
(2) Müfettişler, görevli bulundukları yerden, Başkanlığın izni olmadan ayrılamazlar.
Hafta sonu ve genel tatil günlerini önceden Başkanlığa haber vermek kaydıyla görev yeri dışında geçirebilirler.
Haberleşme
MADDE 64 – (1) Müfettişler, görevlerine ilişkin konularda Kuruluşa bağlı bütün birimler, kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilerle doğrudan yazışma yapabilirler.
Ancak, Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Yüksek Mahkemeler ile bakanlıkların merkez ve yurt dışı
kuruluşlarına ve yabancı ülkelere yönelik olarak yapılan yazışmalar ise Teftiş Kurulu Başkanlığı
aracılığıyla genel esaslara göre yapılır.
(2) Müfettişler, görev konuları dışında Genel Müdürlük merkez teşkilatı ile Teftiş Kurulu Başkanlığı aracılığıyla haberleşme sağlarlar.
(3) Müfettişler, görevli gittikleri yerlere varışı aynı gün veya en geç ertesi işgünü, buradan ayrılışı ise bir işgünü önce veya hareket tarihinde, Elektronik Belge Yönetim Sistemi
üzerinden veya elektronik posta ya da faksla yazılı olarak Başkanlığa bildirirler. Zorunlu hallerde telefonla da bildirim yapabilirler.
Yönerge
MADDE 65 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması ve müfettişlerin çalışma usul ve esasları ile yapacakları teftiş, inceleme ve soruşturma işlerine ait diğer hususlar Teftiş Kurulu Başkanlığınca çıkarılacak yönerge ile belirlenir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 66 – (1) 21/3/2002 tarihli ve 24702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kıyı
Emniyeti Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Kuruluş ve Görev Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
İKİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 67 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 68 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kıyı Emniyeti Genel Müdürü yürütür.
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Akdeniz Üniversitesinden:
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SUALTI ARKEOLOJİSİ UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Akdeniz Üniversitesi Sualtı Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı, faaliyet alanları ve yönetiminin oluşumu ile görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Akdeniz Üniversitesi Sualtı Arkeolojisi Uygulama
ve Araştırma Merkezinin amacı, faaliyet alanları ve yönetiminin oluşumu ile görevlerine ilişkin
usul ve esasları kapsamaktadır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Akdeniz Üniversitesi Sualtı Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Üniversite: Akdeniz Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, sualtı arkeolojisi ve kültür mirası alanında bilimsel
faaliyetler yapmak, arkeolojik sualtı araştırmaları gerçekleştirmek, Üniversitede devam eden
sualtı arkeolojisi ve sualtından çıkan eserlerin koruma ve onarım eğitim ve uygulama faaliyetlerine destek olmak, UNESCO’nun sualtı arkeolojisi ve kültür mirası alanındaki eğitim, koruma
ve altyapı oluşturma faaliyetlerine destek olmak, bu alanda Üniversitede oluşturulabilecek
UNESCO kürsüsüne uygulamalar alanında katkı sağlamaktır.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Başta Antalya sahilleri olmak üzere Akdenizde;
1) Sualtı arkeolojisi, kültür mirası, sualtı ve denizcilik arkeolojisi alanlarında faaliyet
göstermek.
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2) Sualtı kültür mirası alanıyla bağlantılı olabilecek deniz biyolojisi faaliyetleriyle; sualtı
görüntüleme, sualtı sergileme ve benzeri konularda temel ve uygulamalı çalışmalar ve araştırmalar yapmak, yeni araştırma yöntemleri geliştirmek, sosyal etkinlikler yapmak, bireysel/grup
araştırmaları ile kuruluşlarca bu konularda yapılan projelere yardımcı olmak ve destek sağlamak.
b) Merkezin genel amaçları doğrultusunda, yurt içindeki ve yurt dışındaki faaliyet alanına giren konularda çalışmalara katılmak ve desteklemek.
c) İnterdisipliner araştırma projelerinin geliştirilmesinde ve uygulamaya konulmasında
koordinasyonu sağlamak.
ç) Araştırma ve geliştirme çalışmalarının yerleşmesi ve yaygınlaşması için gerekli hazırlıkları yapmak.
d) Temel ve uygulamalı araştırma konularında bilimsel proje üretimini teşvik edici tedbirler almak.
e) Sualtıyla ilgili tüm alanlarda araştırmacılara, istediklerinde bilimsel standartlar içerisinde yardım ve destek sağlamak.
f) Öğrencileri araştırmaya yöneltmek, araştırma anlayışı ve yöntemleri konusunda eğitim vermek, öğrencilerin araştırma projelerinin uygulanmasına yardımcı olmak ve imkanlar
sağlamak.
g) Her düzeyde araştırıcının gelişimine yönelik eğitim programları, konferanslar, kurslar, seminerler, ulusal ve uluslararası kongreler düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili
mevzuat çerçevesinde sertifikalar vermek ve faaliyetlerle ilgili yayımlar yapmak.
ğ) Bilimsel ve sosyal çalışmaları teşvik edici etkinlikler düzenlemek.
h) Yurt içi ve yurt dışındaki benzer kuruluşlarla amacına yönelik müşterek çalışmalar
yapmak ve bilgi alışverişinde bulunmak.
ı) Akdeniz sahillerinin doğal ve kültürel değerleri yanında sportif ve sanatsal açıdan tanıtımını sağlamak.
i) Deniz kirliliği ve çevre konularında araştırmalar yapmak.
j) Merkez çalışma alanının kapsadığı konularda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak, kamu kuruluşlarının ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda karşılaştıkları sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapmak, bilimsel görüş vermek ve rapor
yazmak.
k) Toplumun sualtının korunması alanında bilinçlenmesine katkı sağlamak ve koruma/
belgeleme/bilimsel çalışma alanlarında sorunların çözümüne işaret etmek amacıyla yeni öğrenim girişimleri oluşturmak, araştırmaya yenilik getirmek, bu alanda uzman eksikliği çeken bölgeleri desteklemek için altyapı oluşturmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
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b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından arkeoloji alanında çalışan Üniversitenin
kadrolu öğretim üyeleri arasından iki yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden
görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında bulunmaması durumunda, Müdür Yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla görevinin başında bulunamaması halinde Müdürün görevi kendiliğinden sona erer.
(2) Müdür, Merkezin faaliyetiyle ilgili alanlarda en az yüksek lisans mezunu olmak
üzere Üniversite bünyesindeki iki öğretim elemanını Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmek
üzere Rektörün onayına sunar.
(3) Müdür Yardımcılarından biri, Müdürün yokluğunda Müdüre vekalet eder. Vekaletin
altı aydan fazla olması halinde Rektör tarafından yeni Müdür görevlendirilir.
(4) Müdür Yardımcıları, Müdüre görevinde yardım eder.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.
ç) Merkezin kadro ve ödenek ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Yönetim Kurulunun
onayını takiben Rektörün onayına sunmak.
d) Merkezin her düzeyde personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak.
e) Merkezin araç-gereç-vasıta parkını oluşturmak ve yenilemek.
f) Yurt içi ve yurt dışındaki benzeri araştırma merkezleri ile iş birliği yapmak.
g) Araştırma ve eğitim ile ilgili faaliyetleri Yönetim Kurulunun onayını takiben uygulamaya koymak.
ğ) Merkezin yayım faaliyetlerinin gerçekleşmesini sağlamak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, Müdür Yardımcıları ve Merkezin faaliyet
alanları ile ilgili konularda çalışan Üniversitenin öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi
üzerine Rektör tarafından görevlendirilen iki üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl süre ile görevlendirilir.
(2) Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyesi tekrar görevlendirilebilir.
(3) Görev süresi sona eren üyenin yerine görevlendirilen üye, üyelik süresinin kalanını
tamamlar.
(4) Yönetim Kurulu Müdürün çağrısı ile ayda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır ve
kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk
sağlanmış sayılır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları doğrultusunda yıllık çalışma plan ve programlarını hazırlamak.
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b) Merkeze intikal eden projeleri bilimsel yönden inceleyerek çalışma gruplarını tespit
etmek.
c) Danışmanların veya araştırma fonları tarafından desteklenmesine karar verilmiş araştırma projelerinin Merkez imkanlarından faydalandırılmasına ilişkin kararlar almak.
ç) Merkeze başvuran ya da Merkez imkanlarıyla gerçekleştirilen bilimsel çalışmalar
arasından teşvik edilecekleri belirlemek.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Rektör tarafından alan ile ilgili uzmanlar arasından
üç yıllığına görevlendirilirler ve en fazla on üyeden oluşur.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin görev alanlarıyla ilgili görüşleri değerlendirmek ve geliştirmek.
b) Merkeze sunulan projelerde ya da Merkez içi projelerde hakemlik yapmak ve Merkez
karar organlarına yol göstermek.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:
LİMON İHRACATINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2020/7)’İN
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ
(İHRACAT: 2020/14)
MADDE 1 – 7/4/2020 tarihli ve 31092 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Limon İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2020/7) yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Kadirli 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:

5995

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

6082
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Kemer 2. Asliye Ceza Mahkemesinden:

6023

—— • ——
Büyükçekmece 12. Asliye Ceza Mahkemesinden:

6034
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İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesinden:

6020

—— • ——
İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesinden:

6022
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
3 KALEM MUHTELİF MODEL TOPLAM 2000 ADET
BİSİKLET SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ankara Türkiye Belediyeler Birliği ihtiyacı ekli malzeme listesinde detayları belirtilen 3
kalem muhtelif model toplam 2000 adet bisiklet, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar
listesinde belirtilen şartlara uygun olarak ve Kuruluşça hazırlanan “3 Farklı Modelde Bisiklet
Alımına İlişkin Teknik Şartname” dokümanı doğrultusunda, açık teklif usulü ile iç piyasadan
satınalınacaktır.
1-İHALE

EVRAKI

BEDELLİDİR.

BEDEL

EK

ŞARTLAR

LİSTESİNDE

BELİRTİLMİŞTİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz I Nolu Satınalma Daire
Başkanlığında görebilirler. Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, şartname bedelini (130.- TL)
Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış
zarfa konulması zorunludur.
c) İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, sipariş evrak bedeli ilgili
firmaya iade edilecektir.
2-Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik şartname ile Ofis ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul
edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar
listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3-Teklifler, 14.08.2020 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, I Nolu
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki
gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
4- İhale teklif dosyası içeriğine, talep takip numarası, ihale kayıt numarası ve iletişim
bilgileri (e-posta ve varsa KEP dâhil) yazılacaktır.
5-Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 15.00’te evvela dış zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri
istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacak olup, uygun olmayan teklifler
ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.
6-Teklifler ihaleye esas ticari şartnamenin 6. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
7- Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda en az 6 ay vadeli geçici teminat verilecektir.
8- İhale konusu araçların tamamı için teklif verilecek, kısmi teklif kabul edilmeyecektir.
9- Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen etmekte veya tercih ettiği
istekliye vermekte serbesttir.
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3 YILDIZLI TERMAL TESİSLERİN KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR
Amasya İli Hamamözü Belediye Başkanlığından:
MADDE 1 - Mülkiyeti Hamamözü Belediyesine ait Amasya İli, Hamamözü İlçesi,
Arkutbey Mahallesi, Şehit Metin Abdullah Özışık Sokak, No:2 adreste, 66 ada, 3865 parsel
üzerinde bulunan 3 Yıldızlı Termal Tesisler, (5 adedi suit olmak üzere 63 oda 136 yatak kapasiteli
200 kişilik restoran 150 kişilik konferans salonu bay ve bayan ayrı ayrı olmak üzere Türk
hamamları kür havuzları kapalı yüzme havuzları tedavi üniteleri oyun salonu, kütüphane ve
kafeterya bölümlerinden oluşan) 14.016,00 m² yüzölçümlü taşınmazın tamamı 2886 sayılı Devlet
İhale Kanunun 35. maddesi a. bendi gereğince Kapalı Teklif Usulünde artırım uygulanarak
aşağıdaki bilgiler dahilinde kiralama ihalesi yapılacaktır.
Kiraya Verilecek 3 Yıldızlı Termal Tesisler ve İhale Bilgileri ;
Mahalle, Ada, Parsel Bilgileri

: Arkutbey Mahallesi, 66 Ada, 3865 Parsel,

Muhammen Bedel (126 Aylık Kira Bedeli) : 5.040.000,00 TL.+KDV.
Geçici Teminat Oranı ve Miktarı

: Muhammen Bedelin % 3 ü oranında olup
151.200,00 TL dir.

Kira Süresi

: 10 Yıl 6 Ay (126 Ay)

İhale Tarihi ve Saati

: 21.08.2020 Cuma Günü Saat :14:00

İhalenin Yapılacağı Yer

:

Amasya İli, Hamamözü İlçesi, Arkutbey
Mahallesi

Cumhuriyet

Meydanı

No:2

adresinde bulunan Hamamözü Belediye
Başkanlığı
Belediye

Hizmet
Toplantı

Binası

Zemin

Salonunda

Kat

Belediye

Encümeni huzurunda yapılacaktır.
İhale Usulü : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. Maddesi a. Bendi Kapalı Teklif
Artırma Usulü.
MADDE 2 - İhaleye ait şartname, 20.08.2020 Perşembe günü saat 17.00’a kadar
Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 500,00 (Beşyüz)TL. bedel ile satın alınabilir veya
ücretsiz görülebilir.
MADDE 3 – İhaleye katılacak olanlar, 2886 Devlet İhale Kanunun ilgili maddelerine göre
hazırlanacak ihale belgelerini ve ihale tekliflerini 21.08.2020 Cuma Günü saat 14:00’a kadar
Belediyemiz Encümenine (İhale Komisyonu) teslim edecektir.
MADDE 4 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıda belirtilen şartlar aranır;
1) İstekli Gerçek Kişi ise;
a) Türkiye’de kanuni ikametgâhının olması.
b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,(Türkiye’de tebligat için adres gösterecektir.)
c) Nüfus cüzdanı, cüzdan fotokopisi.

Sayfa : 46

RESMÎ GAZETE

7 Ağustos 2020 – Sayı : 31206

2) İstekli Tüzel Kişi ise;
a) Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare
merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl
içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
b) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
c) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevleri belirten Ticaret Sicil Gazetesi ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza
sirküleri.
d) Tüzel kişilerin, Vergi kimlik numarası ve Vergi levhası fotokopisi.
3) Ortak Girişim ise:
Tüm ortaklarca imzalanmış noter onaylı ortaklık sözleşmesi, ortakların tebligat adresleri,
kimlik belge fotokopileri, ortakların noter onaylı imza sirküleri.
4) İstekliler Adına Vekaleten Katılma Halinde;
a) İstekli veya İstekliler adına ihaleye katılması halinde, istekli adına teklifte bulunacak
kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza
beyannameleri vermesi.
5) Tüm İsteklilerden;
a) İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz,
b) Muhammen bedelin %3 ünden az olmamak üzere geçici teminat, (2886 sayılı yasanın
26. maddesine belirtilen esaslara göre düzenlenmiş).
c) İhaleye iştirak edecekler tarafından her sayfası imzalanmış şartname.
d) Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden ilan tarihi itibari ile vadesi geçmiş borcu
olmadığına dair alınmış belge.
e) İhale mevzuatı hükümlerince kesinleşmiş SGK pirim borcu olmadığına veya borcun
taksitlendirilmiş olduğunu gösteren ihale tarihinden önceki 3 ay içerisinde düzenlenmiş belge
veya barkotlu internet çıktısı.
f) İlgisine göre düzenlenmiş noter onaylı imza sirküleri, vergi kaydı, kayıtlı bulunduğu
meslek odası veya sicilinin kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasına kaydının gösteren belgeler.
g) Vergi borcu olmadığına dair ihale tarihinde geçerlilik süresi dolmamış belge.
h) İhale yasaklısı olmadığına dair belge veya beyan.
ı) İhale şartnamesine uygun teklif zarfı.
MADDE 5 - Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
MADDE 6 - İdare ihaleyi yapıp, yapmamakla serbesttir.
İLAN OLUNUR.
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TAŞIT MÜBADELE İLANI
Ağrı İl Jandarma Komutanlığından:
4645 sayılı Kanun ve bu kanuna istinaden yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait
Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, Hek İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair
Yönetmeliğin 38’inci maddesi uyarınca muhtelif marka ve model HEK taşıtların mübadelesi
yapılacaktır.
1-İdarenin;
a) Adı: Ağrı İl Jandarma Komutanlığı
b) Adresi: Fırat Mah. Atalay Cad. No:28 Merkez/ AĞRI
c) Telefon ve faks numarası: Tel:0 472 215 11 48 – Fax: 0 472 216 24 48 ç) Elektronik
posta adresi : erdogankaya@jandarma.gov.tr
2-Mübadele Konusu İdare Tarafından Verilecek Malın Adı, niteliği, türü ve miktarı:
Ekonomik ömrünü doldurmuş; Toplam (25) adet muhtelif marka ve modelde HEK
taşıtlar. (Mübadelede verilecek (25) taşıttan; (1)’i Otomobil, (12)’si Kamyonet, (4)’ü Minibüs,
(4)’ü Kamyon, (2)’si Otobüs, (1)’i Tanker, (1)’i Özel Amaçlı Taşıt (Ambulans)’tır.) Marka
olarak; (3) adet BMC, (10) adet Ford, (2) adet Fiat, (4) adet Isuzu, (2) adet İveco, (4) adet
Mitsubishi markadır. Bu taşıtların (25)’i de HEK durumunda olup, bakımı yapıldığında trafiğe
çıkabilecek durumdaki taşıtlardır.
3-Mübadele Konusu İdare Tarafından Alınacak Mal/Malzeme ve Taşıtların Durumu ve
özellikleri:
(3) adet Dacia Duster Comfort 1.5. Blue DCİ 115 Bg 4x4 Manuel Dizel marka taşıt ve
(44) adet Petlas marka Dış Lastik Yol Tipi (Yazlık) (lastik ebadı:215/75/R16C) Taşıtlar 2020
model ve kullanılmamış olacaktır.
4- İdare Tarafından Alınacak Malın/Malların Teslim Etme yeri:
Mübadelede teklif edilen araçlar Fırat Mah. Atalay Cad. No:28 Merkez/ AĞRI adresinde
bulunan İl Jandarma Komutanlığına teslim edilecektir.
5- İdare Tarafından Verilecek Malın/Malların Teslim Alma yeri:
Mübadele karşılığı verilecek (25) adet Taşıttan (12) adedi Ağrı İl J.K.lığı yerleşkesinden,
(13) adedi Patnos J.Komd.A.K.lığı yerleşkesinden teslim alınacaktır.
6-Mübadelenin;
a) Yapılacağı yer: Ağrı İl Jandarma Komutanlığı Rütbeli Yemekhanesi Fırat Mah Atalay
Cad. No:28 Merkez/ AĞRI
b) Tarihi ve saati: 25.08.2020 günü saat: 14:00
7-Değer Tespit Komisyonu Tarafından Belirlenen Tahmini Bedel; 623.596,25 TL
(Altıyüzyirmiüçbinbeşyüzdoksanaltılirayirmibeşkuruş )
8- İdare Tarafından Alınacak Malın/Malların Tahmini Bedeli: 624.115,00 TL
(Altıyüzyirmidörtbinyüzonbeşlira)
9- Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:
Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin;
a) Mübadele Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
b) Mübadele Şartnamesinde belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun idare
tarafından alınacak mala ait tahmini bedelin %3 ünden (en az 18.724,00-TL) az olmamak üzere
kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki
teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
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c) 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, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya
kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
ç) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) 3713 sayılı Terörle Müc. Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı
hükümlü bulunmadığına dair;
1) Gerçek kişi olması halinde; kendisinin,
2) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise
yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının,
Kollektif Şirket ise ortakların tamamının, Komandit Şirkette Komandite ortakların hepsinin,
Komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, Kooperatiflerde
yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı
birimlerden ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış adli sicil belgesi istenir.
10- Mübadele, şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.
11-Mübadele şartnamesi hazırlanmış olup, mübadele dokümanı Ağrı İl Jandarma
Komutanlığı Fırat Mah. Atalay Cad No:28 Merkez/ AĞRI adresinde görülebilir ve AĞRI İl
Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü adresine ödenecek 100,00-TL (Yüz Türk Lirası) karşılığı
yukarıdaki idarenin adresinden temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele
dokümanını satın almaları zorunludur.
12- Teklifler, 25.08.2020 günü saat: 14.00’a kadar Ağrı İl Jandarma Komutanlığı Fırat
Mah Atalay Cad. No:28 Merkez/ AĞRI adresine verilecektir.
13- Mübadele işlemi; yazılı tekliflerin alınmasının ardından, isteklilerin pey tekliflerini
açık artırma usulü ile mübadele komisyonu önünde sözlü olarak belirtmeleri suretiyle
gerçekleştirilir.
14- Taraflarca imzalanarak sözleşme yapılacaktır. Ancak, sözleşme yapma süresi içinde
şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme
yapılması ve kesin teminat yatırılması zorunlu değildir.
15- Bu mübadelede kısmi teklif verilemez.
16- İlan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09:00 ile
16:00 saatleri arasında; mübadelesi yapılacak olan taşıtlar; Ağrı İl J.K.lığı ve Patnos
J.Komd.A.K.lığı yerleşkesinde adresinde görülebilir.
17- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim
günüdür.
18- İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
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GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR
Iğdır İl Özel İdaresinden:
Mülkiyeti İlimiz Özel İdaresine ait Merkez Baharlı Mahallesi Dr.Sadık Ahmet Caddesi
Mevkiinde bulunan aşağıda mevkisi, paftası, adası, parsel ve alanları belirtilen;
İli, İlçesi, Mevkii
Pafta
Ada
Parsel
Alan m2
a-Iğdır Merkez Baharlı Mah.Dr.Sadık Ahmet Cad
3
49
38
1.565,37 m2
b-Iğdır Merkez Baharlı Mah.Dr.Sadık Ahmet Cad
3
49
13
1.552,00 m2
Mülkiyeti İlimiz Özel İdaresine ait Merkezde Pafta:3, Ada:49, Parsel:38 kayıtlı 1.565,37
m2 brüt alan ile Pafta:3, Ada:49, Parsel:13’te kayıtlı 1.552,00.m2 brüt alanın üzerlerinde bulunan
binalar ile birlikte bir bütün olarak satışının yapılması işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.
maddesi gereğince Açık Teklif usulü ile ihaleye konulmuştur.
İhale 25.08.2020 Salı günü saat 11.00’ da Iğdır İl Özel İdaresi İl Encümeni Toplantı
Salonunda İl Encümeni tarafından yapılacaktır.
Satışı yapılacak taşınmazın söz konusu Pafta:3 Ada:49, Parsel:38 no’da kayıtlı taşınmazın
muhammen bedeli 36.529.186,23 TL KDV hariç bedel olarak belirlenmiştir. Pafta:3, Ada:49,
Parsel:13’te kayıtlı taşınmazın muhammen bedeli 22.535.232,00 TL KDV hariç bedel olarak
belirlenmiştir. Toplam Muhammen Bedel 59.064,418,23 TL KDV hariç bedel olarak
belirlenmiştir.
Satışı yapılacak taşınmazların toplam muhammen bedeli 59.064.418,23 TL olup, geçici
teminat muhammen bedelin % 3’ü oranında 1.771.933,00 TL alınacaktır.
İhaleye iştirak edecek olanların;
1- 2886 Sayılı Kanunun 37. maddesine göre hazırlanmış olan Teklif mektubunu içeren
zarf,
2- İl Encümen Başkanlığına hitaben işin adına muhammen bedelin % 3’ü oranında
usulüne uygun alınmış geçici teminatı,
3- Kanuni ikametgâh belgesini
4- İsteklinin Gerçek Kişi olması halinde; Gerçek kişiler için kanuni ikametgâh belgesi,
İlgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkârlar odasına kayıtlı olduğunu gösterir
belge.
5- İstekli Şirket ise; Sanayi ve Ticaret Odası veya Esnaf Sanatkârlar Siciline kayıtlı
olduğunu gösterir belge.
6- Tebligat için adres beyanı ile ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
7- İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin
vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini,
8- Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca
imzalanan ortaklık sözleşmesini, Şirket ortaklarını ve bunların hisse görevlerini belirten belgeyi,
Ticaret sicil gazetesini vb.
9- Vergi Mükellefi olduğuna dair belgeyi, Kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair 3 ay
içinde alınmış belgeyi,
10- Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim Borcu olmadığına dair 3 ay içinde alınmış belgeyi,
11- Geçici teminat bedelinin Şartnamede belirtilen değerlerden olması ve İlimiz Özel
İdaresine yatırıldığına dair makbuzun (2886 Sayılı Kanunun 26 ve 27 maddesi)’nde belirtilen
değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminatı mektubunun verilmesi halinde “Teminat
Mektubunun geçici, süresiz, limit içi olması ve Teyit yazısınında” ibrazı gerekir.
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12- Adı geçen parseller İmar Planı içerisinde yer almakta olup, Yukarıdaki İl Özel
İdaresine ait 2 adet taşınmazlar ile birlikte; Aynı Ada içerisinde yer alan Hazineye ait Ada 49,
Parsel 11 ve 37 yer alan taşınmazlara İnşaat yapılır iken bir bütün olarak değerlendirilecektir.
Bitişik Parsellerle birleşmeden inşaat yapılamaz.
13- İhale şartnamesi ve diğer evraklar Iğdır İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme
Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir.
14- 25/08/2020 Salı günü saat: 11.00’a kadar İhale Komisyonu Başkanlığına veya İhale
Komisyonu Başkanlığına ulaştırılmak üzere İl Özel İdare Genel Sekreterliği İmar ve Kentsel
İyileştirme Müdürlüğüne alındı belgesi karşılığı verilecektir.
15- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
16- Telgrafla müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.
İlan olunur.
5903/1-1

—— • ——
MICIR ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:
TCDD 3.Bölge Müdürlüğü Mıntıkasında İstasyon Yürüyüş Yollarında Kullanılmak Üzere
Mıcır Temin Edilmesi.
İhale Kayıt No
: 2020/398916
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 : Teknik Şartnamesine Uygun 5.370 m³ Ocak
Taşından Konkasörle Kırılmış ve Elenmiş 25 mm
(1'') ve 19 mm (3/4'')lik Agrega.
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 17.08.2020 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.
5973/1-1
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GÜVENLİ UYGULAMA DAĞITICISI ALINACAKTIR
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:
Güvenli Uygulama Dağıtıcısı Alımı alımı Usul ve Esasların 15 inci maddesine göre açık
ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası
: 2020/401037
1- İdarenin
a) Adresi
: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Çukurambar
Mah. Dumlupınar Bulvarı No:33A 06800 Çankaya/Ankara
b) Telefon ve faks numarası : 0312 201 20 60 – 0312 285 58 14
c) Elektronik posta adresi
:
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :
2- İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal Alımı,
1 Adet Güvenli Uygulama Dağıtıcısı Alımı
b) Teslim yeri/yerleri
: MTA Genel Müdürlüğü Bilimsel Dokümantasyon ve
Tanıtma Dairesi Başkanlığı Ambarı
c) Teslim tarihi/tarihleri
: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlama
talimatının tebliğinden itibaren; 45 (kırkbeş) takvim
günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
: MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları
b) Tarihi ve saati
: 17/08/2020 – 10:30
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası
belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da
esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya
kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif
mektubu,
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma
uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ilgili Mali
Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
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İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler
İstekliler alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını
belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerden yer alan belgelerden kendi
durumuna uygun olan belge veya belgeleri teklif eklerinde sunacaklardır.
a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci
olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden
biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından
sunulması yeterlidir.
İstekli imalatçı ise aşağıdaki belgelerden yalnızca birini sunabilir;
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına
düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına
düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına
düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat
uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı
olduğunu gösteren belgeler.
İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından
sunulması yeterlidir.
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetleri ile yedek parça sağlanması
İstekliler, teklif etmiş oldukları ürünlerle ilgili Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesini
teklifleri ekinde sunacaklardır.
İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından
sunulması yeterlidir.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye
cevapları ve açıklamaları içeren doküman
İstekliler teklif ettikleri malların teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygunluğunu
teyit etmek amacıyla, teknik bilgilerin yer aldığı bilgi, belge ile teknik şartnamenin her bir
maddesi sırası ve madde numarası ile birlikte teker teker cevaplanıp, hiçbir madde boş
bırakılmayacaktır. Cevaplar açık, anlaşılır olmalı ve teknik detay istenilen maddelerde yeterli
teknik düzeyde cevaplar verilmelidir. Boş bırakılan maddeler cevapsız sayılacak ve
değerlendirmede “karşılamıyor” şeklinde yorumlanacaktır. İstekliler bu bilgi ve belgeleri teklif
ekleri kapsamında sunacaklardır.
Yetki belgeleri üretici firmanın Türkiye ofisinden alınacaktır ve yetki belgesini imzalayan
kişinin yetkili olduğunu gösteren belgeler yetki belgesi ile birlikte sunulacaktır.
İsteklinin Ankara’da bürosu bulunacak ve bunu belgeleyerek teklif ekinde sunacaktır.
Adres değişikliği olması durumunda en geç 1 (bir) hafta içinde yeni adresini İdare’ye yazılı olarak
bildirecektir.
İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge ve belgelerin ortaklardan biri tarafından
sunulması yeterlidir.
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5 -Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından
belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif
eden yerli istekliler lehine % 15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50, Türk Lirası karşılığı aynı
adresten (MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü
(207 nolu oda) Çankaya/ANKARA) satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube
Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla
da gönderilebilir.
9- İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif
edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme
imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13- İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı
Kanunlara tabi değildir.
6007/1-1

—— • ——
2 KALEM BASKILI BOBİN SATIN ALINACAKTIR
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
1- Teşekkülümüze ait 100.Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan,
15.000 kg. 100 gr. Rize Turist ve 15.000 kg. 200 gr. Rize Turist çayı baskılı bobin, %20 artarazalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’ uncu maddesi kapsamında, açık
ihale usulü ile satın alınacaktır.
2- Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 100,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında
temin edilebilir. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı /RİZE
3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 19.08.2020 günü 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 Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.
9- İstekliler şartname konusu işe 2 kalem bazında en az bir kalemin tamamına teklif
vermek koşulu ile kısmi teklif verebilir.
10- Teşekkülümüz bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.
5857/1-1
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KRİSTAL ŞEKER AMBALAJLAMA, ATIKSU ARITIM TESİSİ İŞLETİLMESİ,
KAZAN DAİRESİ KÖMÜR HAZIRLAMA VE FABRİKA TEMİZLİK
İŞİ HİZMETLERİ İHALE EDİLECEKTİR
Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Fabrikamız Kampanya Dönemi Hizmet Alımları (Kristal Şeker Ambalajlama, Atıksu
Arıtım Tesisi İşletilmesi, Kazan Dairesi Kömür Hazırlama ve Fabrika Temizlik İşi Hizmet Alımı)
işleri T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği’ne göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası

: 2020/398256

1- İdarenin
a) adresi

: Taşköprü Yolu 18.Km Bük köyü Mevkii 37070/KASTAMONU

b) telefon ve faks numarası : 0 366 242 73 11 - 0 366 242 73 33
c) elektronik posta adresi

: -

2- İhale konusu hizmetin
a) niteliği, türü ve miktarı

- Atıksu Arıtım Tesisi İşletilmesi Hizmet Alımı: 10 Kişi
- Kristal Şeker Ambalajlama Hizmet Alımı: 33 Kişi
- Kazan Dairesi Kömür Hazırlama Hizmet Alımı: 12 Kişi
- Fabrika Temizlik İşleri Hizmet Alımı: 28 Kişi

b) yapılacağı yer
c) işin süresi

: Kastamonu Şeker Fabrikası
- Atıksu Arıtım Tesisi İşletilmesi Hizmet Alımı: 10 Kişi
ile (± %20 toleranslı 130 gün)
- Kristal Şeker Ambalajlama Hizmet Alımı: 33 Kişi ile (±
%20 toleranslı 120 gün)
- Kazan Dairesi Kömür Hazırlama Hizmet Alımı:12 Kişi
ile (±%20 toleranslı 120 gün)
- Fabrika Temizlik İşleri Hizmet Alımı: 28 Kişi (±%20
toleranslı 120 gün)

3- İhalenin
a) yapılacağı yer

: Kastamonu Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) tarihi ve saati

: 18.08.2020, Saat: 10:00

4- İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil)
200,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale
dokümanını satın almaları zorunludur.
5- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu Şeker Fabrikası Haberleşme
Şefliği’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
6- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
7- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim
günü olmalıdır
8- İş bu şartname konusu hizmet alımı Ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735
sayılı kanunlara tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
5971/1-1
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HAM FABRİKA KISMINDA YAPILACAK OLAN YARDIMCI İŞÇİLİK
HİZMETLERİ SATIN ALINACAKTIR
Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Ham Fabrika Kısmında Yapılacak Olan Yardımcı İşçilik Hizmetleri Açık ihale usulü ile
ihale edilecektir.
İhale kayıt no

: 2020/404571

1- İdarenin
a) Adresi

: Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Sivrihisar cad.
No:195 Eskişehir

b) Telefon ve faks numarası : 0222-230 27 39 - 0222-230 27 38
2- İhale konusu hizmetin:
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrikamızın

2020/2021

Kampanya

Döneminde

(Yaklaşık 140 gün) süreli 18 (onsekiz) personel ile ham
fabrika kısmında yapılacak olan yardımcı İşçilik hizmeti
b) Yapılacağı yer

: Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer

: Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası

b) Tarihi ve saati

: 18.08.2020 Salı günü, Saat 10:00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin
noter tasdikli imza sirküleri.
b) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin
noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
d) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen iş
ortaklığı beyannamesi.
e) Tüzel kişi tarafından İş Deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar birliği
veya Yeminli Mali Müşavir ya da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve ya Noter tarafından ilk
ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 yıldır kesintisiz
olarak bu şartın korunduğunu gösteren, Standart forma uygun belge.
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler:
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4.2.1. İş Deneyim Belgeleri:
Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme
kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet
tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş
deneyimini gösteren belgelerin,
Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme
bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son
beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin
verilmesi zorunludur.
Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaştığı
tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de yukarıdaki
fıkra kapsamında değerlendirilir.
Teklif edilen bedelin % 30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek
sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.
İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların
her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak
veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz.
4.2.2.İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler: İhale konusu iş, Kamu veya Özel
Sektöre gerçekleştirilen personel çalıştırılmasına dayalı hizmet işleri ayrı ayrı benzer iş olarak
kabul edilecektir.
5- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6- İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
7- Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif; en
düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
8- İhale dokümanı Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde
görülebilir ve 118,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların
İhale dokümanını satın almaları zorunludur.
9- Teklifler, İhale Tarih ve Saatine kadar Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası
Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
10- Gereği halinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin ihale gün ve
saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.
11- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale
sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarlarla
çarpılması sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.
12- İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir.
13- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü
olmalıdır.
14- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
15- Bu İhale (Ceza ve Yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kamu
ihale kanunlarına tabi değildir.
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İŞLETME BİRİMİNE BAĞLI KISIMLARDA YAPILACAK OLAN
YARDIMCI İŞÇİLİK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR
Kazım Taşkent -Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
İşletme Birimine Bağlı Kısımlarda Yapılacak Yardımcı İşçilik Hizmeti Açık ihale usulü
ile ihale edilecektir.
İhale kayıt no

: 2020/402886

1- İdarenin
a) Adresi

: Kazım TAŞKENT- Eskişehir Şeker Fabrikası Sivrihisar
cad. No:195 Eskişehir

b) Telefon ve faks numarası : 0222-230 27 39 (10 hat) Dahili: 0222-230 27 38
2- İhale konusu hizmetin:
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrikamızın 2020/2021 Kampanya Döneminde; 18
(onsekiz) Personel ile 140 (Yüzkırk) gün süreli, işletme
biriminde yapılacak yardımcı İşçilik hizmeti.
b) Yapılacağı yer

: Kazım TAŞKENT- Eskişehir Şeker Fabrikası

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer

: Kazım TAŞKENT- Eskişehir Şeker Fabrikası

b) Tarihi ve saati

: 18.08.2020 Salı günü Saat 14:00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin
noter tasdikli imza sirküleri.
b) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin
noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
d) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen iş
ortaklığı beyannamesi.
e) Tüzel kişi tarafından İş Deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar birliği
veya Yeminli Mali Müşavir ya da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve ya Noter tarafından ilk
ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 yıldır kesintisiz
olarak bu şartın korunduğunu gösteren, Standart forma uygun belge.
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler:
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4.2.1. İş Deneyim Belgeleri:
Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme
kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet
tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş
deneyimini gösteren belgelerin,
Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme
bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son
beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin
verilmesi zorunludur.
Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaştığı
tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de yukarıdaki
fıkra kapsamında değerlendirilir.
Teklif edilen bedelin % 30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek
sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.
İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların
her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak
veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz.
4.2.2. İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler: İhale konusu iş veya Kamu veya
Özel Sektörde gerçekleştirilen personel çalıştırılmasına dayalı işler ayrı ayrı benzer iş olarak
kabul edilecektir..
5- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6- İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
7. Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif; en
düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
8- İhale dokümanı Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde
görülebilir ve 118,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların
İhale dokümanını satın almaları zorunludur.
9- Teklifler, İhale gün ve saatine kadar Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası
Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
10- Gereği halinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin ihale gün ve
saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.
11- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale
sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarlarla
çarpılması sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.
12- İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir.
13- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü
olmalıdır.
14- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
15- Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kamu ihale
kanunlarına tabi değildir.
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PANCAR BOŞALTMA MAKİNALARININ İŞLETİLMESİ VE TESİSLERİNİN
REVİZYON İŞLERİ HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Susurluk Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Sabit ve seyyar pancar boşaltma makinelerinde pancarın boşaltılması, günlük işlenecek
olan pancarın kanallarda yüzdürülerek fabrikaya sevki, sabit ve seyyar boşaltma tesislerinin
revizyon (bakım – onarım) işleri, Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet
Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.
İhale Kayıt No
: 2020/406070
1. İdarenin
a) adresi
: Bursa Karayolu Üzeri 4. Km. Susurluk/BALIKESİR
b) telefon ve faks numarası : 0 266 865 19 40 (4 HAT) – 0 266 865 26 04-05
2. İhale konusu hizmetin
a) niteliği, türü ve miktarı
: Fabrikamızın 2020-2021 kampanya döneminde 72 kişi ile
tahmini 375.000 ton pancarın Sabit ve seyyar pancar
boşaltma makinelerinde pancarın boşaltılması, günlük
işlenecek olan 375.000 ton pancarın kanallarda
yüzdürülerek fabrikaya sevki, sabit ve seyyar boşaltma
tesislerinin revizyon (bakım – onarım) işidir.
b) yapılacağı yer
: T.Ş.F.A.Ş Susurluk Şeker Fabrikası
c) işin süresi
: Susurluk Şeker Fabrikası 2020 / 2021 Pancar İşleme
Kampanya Dönemidir.
3. İhalenin
a) yapılacağı yer
: Susurluk Şeker Fabrikası Toplantı Salonu
b) tarihi ve saati
: 18/08/2020 Salı günü, saat 14.30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4. 1. İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1- İhale dokümanı, İdarenin adresinde görülebilir ve 118,00- TL (Yüzonsekiz Türk
Lirası) karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
7.2- İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Susurluk Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden idare sorumlu tutulamaz.)
9- İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale
yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede,
işin tamamı için teklif verilecektir.
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim
günü olmalıdır.
12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13- Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya kanuni
temsilcilerinin İhale günü ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.
14- Mezkur hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale
Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına
göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

6066/1-1

7 Ağustos 2020 – Sayı : 31206

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 67

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Sağlık Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Adalet Bakanlığından:
MÜNHAL NOTERLİKLER
Aşağıda 2019 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan BİRİNCİ SINIF
NOTERLİKLER münhaldir.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF
NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilân tarihinden itibaren bir ay içinde
Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli
elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.
Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi
sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr
adresinden ulaşılabilecektir.Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.
İlan olunur.
S. NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

NOTERLİK ADI
2019 YILI GAYRİ SAFİ GELİRİ
ANKARA ONUNCU NOTERLİĞİ
2.626.741,78 TL
ANKARA YİRMİNCİ NOTERLİĞİ
2.248.709,28 TL
ANTALYA SEKİZİNCİ NOTERLİĞİ
1.638.547,71 TL
BAKIRKÖY SEKİZİNCİ NOTERLİĞİ
2.057.578,33 TL
BAKIRKÖY YİRMİNCİ NOTERLİĞİ
2.270.585,22 TL
BAKIRKÖY KIRKDOKUZUNCU NOTERLİĞİ
1.635.115,64 TL
BEŞİKTAŞ DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ
3.001.182,79 TL
BEŞİKTAŞ ONSEKİZİNCİ NOTERLİĞİ
894.581,31 TL
BEŞİKTAŞ YİRMİNCİ NOTERLİĞİ
794.983,64 TL
BEŞİKTAŞ YİRMİÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ
818.588,37 TL
BEŞİKTAŞ YİRMİSEKİZİNCİ NOTERLİĞİ
1.428.315,61 TL
BEYOĞLU BİRİNCİ NOTERLİĞİ
1.858.503,60 TL
BEYOĞLU DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ
705.459,52 TL
BEYOĞLU ONBİRİNCİ NOTERLİĞİ
891.622,39 TL
BEYOĞLU YİRMİDOKUZUNCU NOTERLİĞİ
692.663,73 TL
BEYOĞLU KIRKALTINCI NOTERLİĞİ
2.313.097,81 TL
BEYOĞLU ELLİBİRİNCİ NOTERLİĞİ
2.064.441,76 TL
BEYOĞLU ELLİÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ
1.015.607,94 TL
BURSA YEDİNCİ NOTERLİĞİ
1.075.077,93 TL
BURSA SEKİZİNCİ NOTERLİĞİ
697.861,42 TL
DENİZLİ ALTINCI NOTERLİĞİ
1.511.276,64 TL
DİYARBAKIR YEDİNCİ NOTERLİĞİ
2.423.433,90 TL
ELAZIĞ İKİNCİ NOTERLİĞİ
1.802.878,40 TL
ERZURUM BİRİNCİ NOTERLİĞİ
1.073.544,09 TL
ERZURUM BEŞİNCİ NOTERLİĞİ
1.567.416,63 TL
GAZİANTEP BEŞİNCİ NOTERLİĞİ
2.650.436,40 TL
GAZİANTEP YEDİNCİ NOTERLİĞİ
1.793.569,12 TL
GEBZE DOKUZUNCU NOTERLİĞİ
1.221.717,45 TL
İSTANBUL ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ
852.851,41 TL
İSTANBUL ALTINCI NOTERLİĞİ
1.156.126,65 TL
İSTANBUL ONBİRİNCİ NOTERLİĞİ
913.107,74 TL
İSTANBUL ONÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ
882.033,63 TL
İSTANBUL ONBEŞİNCİ NOTERLİĞİ
1.123.469,88 TL
İSTANBUL YİRMİÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ
691.566,46 TL
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İSTANBUL YİRMİALTINCI NOTERLİĞİ
İSTANBUL YİRMİYEDİNCİ NOTERLİĞİ
KADIKÖY BİRİNCİ NOTERLİĞİ
KADIKÖY İKİNCİ NOTERLİĞİ
KADIKÖY BEŞİNCİ NOTERLİĞİ
KAHRAMANMARAŞ BİRİNCİ NOTERLİĞİ
KAHRAMANMARAŞ ALTINCI NOTERLİĞİ
KARTAL YİRMİBEŞİNCİ NOTERLİĞİ
KAYSERİ BEŞİNCİ NOTERLİĞİ
MALATYA İKİNCİ NOTERLİĞİ
MALATYA DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ
ÜSKÜDAR DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ
ÜSKÜDAR YİRMİYEDİNCİ NOTERLİĞİ

—— • ——

Sayfa : 77
918.761,18 TL
1.644.399,76 TL
1.861.441,77 TL
1.055.799,01 TL
1.224.739,05 TL
1.432.017,42 TL
1.011.182,82 TL
1.705.892,42 TL
1.480.990,77 TL
1.855.040,37 TL
1.493.476,14 TL
1.848.396,58 TL
1.275.247,65 TL
5959/1/1-1

Adalet Bakanlığından:
MÜNHAL NOTERLİKLER
Aşağıda 2019 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan İKİNCİ SINIF
NOTERLİKLER münhaldir.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE
İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden
itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru
ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları
gerekmektedir.
Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi
sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr
adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.
İlan olunur.
S. NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

NOTERLİK ADI
ADIYAMAN BİRİNCİ NOTERLİĞİ
ADIYAMAN ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ
AKSARAY BİRİNCİ NOTERLİĞİ
ALİAĞA BİRİNCİ NOTERLİĞİ
BAFRA İKİNCİ NOTERLİĞİ
BAŞİSKELE BİRİNCİ NOTERLİĞİ
BATMAN BİRİNCİ NOTERLİĞİ
BATMAN DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ
BODRUM İKİNCİ NOTERLİĞİ
BOLU İKİNCİ NOTERLİĞİ
BOLU BEŞİNCİ NOTERLİĞİ
BOZÜYÜK BİRİNCİ NOTERLİĞİ
BURDUR İKİNCİ NOTERLİĞİ
ÇANAKKALE ALTINCI NOTERLİĞİ
ÇERKEZKÖY BİRİNCİ NOTERLİĞİ
ÇORLU ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ
DERİNCE BİRİNCİ NOTERLİĞİ

2019 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ
911.453,67 TL
481.453,73 TL
971.726,02 TL
887.542,23 TL
977.901,10 TL
1.677.160,58 TL
573.596,95 TL
538.103,86 TL
964.256,49 TL
439.504,30 TL
893.636,19 TL
1.194.427,94 TL
791.689,35 TL
749.942,50 TL
950.687,18 TL
498.139,03 TL
1.150.493,23 TL
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EDİRNE İKİNCİ NOTERLİĞİ
EDREMİT DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ
EREĞLİ (ZONGULDAK) İKİNCİ NOTERLİĞİ
EREĞLİ (ZONGULDAK) ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ
GEREDE NOTERLİĞİ
KARABÜK ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ
KARAMAN İKİNCİ NOTERLİĞİ
KEMER (ANTALYA) İKİNCİ NOTERLİĞİ
KÖRFEZ İKİNCİ NOTERLİĞİ
KÖRFEZ ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ
KÖRFEZ BEŞİNCİ NOTERLİĞİ
LÜLEBURGAZ BİRİNCİ NOTERLİĞİ
LÜLEBURGAZ ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ
MANAVGAT BİRİNCİ NOTERLİĞİ
MANAVGAT ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ
MUDANYA BİRİNCİ NOTERLİĞİ
NAZİLLİ ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ
NUSAYBİN BİRİNCİ NOTERLİĞİ
ORDU İKİNCİ NOTERLİĞİ
ORDU ALTINCI NOTERLİĞİ
ÖDEMİŞ ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ
SALİHLİ BİRİNCİ NOTERLİĞİ
SİVEREK İKİNCİ NOTERLİĞİ
SUSURLUK NOTERLİĞİ
UZUNKÖPRÜ BİRİNCİ NOTERLİĞİ
YALOVA ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

—— • ——

905.874,82 TL
323.494,14 TL
894.849,60 TL
757.031,93 TL
651.726,56 TL
655.809,59 TL
455.571,95 TL
921.646,75 TL
698.903,12 TL
478.649,76 TL
277.438,07 TL
578.159,38 TL
826.816,01 TL
545.058,62 TL
395.993,79 TL
1.248.592,17 TL
978.152,98 TL
1.410.146,82 TL
611.004,91 TL
1.389.078,86 TL
937.927,84 TL
742.386,38 TL
609.591,06 TL
549.880,21 TL
331.684,45 TL
1.451.717,24 TL
5959/2/1-1

Adalet Bakanlığından:
MÜNHAL NOTERLİKLER
Aşağıda 2019 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan ÜÇÜNCÜ SINIF
NOTERLİKLER münhaldir.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF,
İKİNCİ SINIF, ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLERDEN VE NOTERLİK BELGESİ
SAHİPLERİNDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde
Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli
elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.
Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi
sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr
adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.
Başvuruda bulunan ve belge numarası 9000’in altında olan belge sahiplerinin
başvurularına 1512 sayılı Noterlik Kanununun 23 üncü maddesi gereğince sağlık raporu, mal
bildirimi, kayıtlı olunan barodan ve/veya çalışılan kurumdan hakkında soruşturma ya da disiplin
cezası olup olmadığına ilişkin belge ve Noterlik Kanununun 7 nci maddesinin 6,7,8,9,10 ve 11
inci bentlerindeki yasakların kendisinde bulunmadığına dair beyannameyi elektronik ortamda
eklemeleri gerekmektedir. Eksik belgelerini ilan tarihinden itibaren bir ay içinde tamamlamayan
kişilerin istemi dikkate alınmaz.
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Aynı Kanunun değişik 30 uncu maddesi uyarınca, atanma emrinin tebellüğünden sonra
vazgeçme halinde noterlik belgesi sahipleri de noterler gibi istifa etmiş sayılacaktır.
İlan olunur.
SIRA NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

NOTERLİK ADI
AĞRI DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ
AKINCILAR NOTERLİĞİ
AKSEKİ NOTERLİĞİ
ALAPLI BİRİNCİ NOTERLİĞİ
ALPU NOTERLİĞİ
ALUCRA NOTERLİĞİ
AMASRA NOTERLİĞİ
ARALIK NOTERLİĞİ
ARTOVA NOTERLİĞİ
AYDINCIK (MERSİN) NOTERLİĞİ
BAKLAN NOTERLİĞİ
BALA NOTERLİĞİ
BAYINDIR BİRİNCİ NOTERLİĞİ
BEYDAĞ NOTERLİĞİ
BİNGÖL BEŞİNCİ NOTERLİĞİ
BİTLİS BİRİNCİ NOTERLİĞİ
BOLVADİN İKİNCİ NOTERLİĞİ
BOZOVA NOTERLİĞİ
BOZYAZI NOTERLİĞİ
ÇAĞLAYANCERİT NOTERLİĞİ
ÇARDAK NOTERLİĞİ
ÇATAK NOTERLİĞİ
ÇATALZEYTİN NOTERLİĞİ
ÇEMİŞGEZEK NOTERLİĞİ
ÇINAR NOTERLİĞİ
ÇOBANLAR NOTERLİĞİ
ÇÜNGÜŞ NOTERLİĞİ
DERİNKUYU NOTERLİĞİ
DODURGA NOTERLİĞİ
DOĞANHİSAR NOTERLİĞİ
DÜZKÖY NOTERLİĞİ
ERDEK BİRİNCİ NOTERLİĞİ
ESKİPAZAR NOTERLİĞİ
EŞME NOTERLİĞİ
GEMEREK NOTERLİĞİ
GERCÜŞ NOTERLİĞİ
GÖMEÇ NOTERLİĞİ
GÜMÜŞHANE İKİNCİ NOTERLİĞİ
GÜNEYSU NOTERLİĞİ
GÜRGENTEPE NOTERLİĞİ
GÜROYMAK NOTERLİĞİ
HAFİK NOTERLİĞİ

2019 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ
152.639,42 TL
106.739,48 TL
127.995,98 TL
613.493,86 TL
103.881,44 TL
80.838,98 TL
145.931,13 TL
66.165,63 TL
58.349,55 TL
186.629,87 TL
114.426,44 TL
152.480,69 TL
534.637,13 TL
117.364,98 TL
412.333,85 TL
413.113,88 TL
548.097,67 TL
384.590,07 TL
393.214,96 TL
157.074,24 TL
96.242,56 TL
67.317,30 TL
105.942,97 TL
53.528,31 TL
323.149,40 TL
121.691,28 TL
35.992,85 TL
273.173,48 TL
51.776,79 TL
122.335,71TL
131.605,28 TL
659.960,23 TL
162.024,22 TL
418.319,90 TL
411.791,20 TL
122.804,03 TL
230.092,52 TL
403.344,60 TL
110.773,96 TL
72.765,92 TL
289.880,55 TL
139.921,44 TL
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HANÖNÜ NOTERLİĞİ
HORASAN NOTERLİĞİ
İKİZCE NOTERLİĞİ
İNCİRLİOVA BİRİNCİ NOTERLİĞİ
İNÖNÜ NOTERLİĞİ
İSKİLİP NOTERLİĞİ
KAĞIZMAN NOTERLİĞİ
KARABURUN NOTERLİĞİ
KAVAK NOTERLİĞİ
KELKİT NOTERLİĞİ
KIBRISCIK NOTERLİĞİ
KİRAZ BİRİNCİ NOTERLİĞİ
KORKUTELİ BİRİNCİ NOTERLİĞİ
KULP NOTERLİĞİ
KÜRTÜN NOTERLİĞİ
MADEN NOTERLİĞİ
MİHALIÇCIK NOTERLİĞİ
MURADİYE NOTERLİĞİ
MUŞ DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ
MUŞ BEŞİNCİ NOTERLİĞİ
ORHANELİ NOTERLİĞİ
OSMANCIK BİRİNCİ NOTERLİĞİ
ÖZALP NOTERLİĞİ
PİRAZİZ NOTERLİĞİ
REŞADİYE NOTERLİĞİ
SAİMBEYLİ NOTERLİĞİ
SARIGÖL BİRİNCİ NOTERLİĞİ
SEBEN NOTERLİĞİ
SENİRKENT NOTERLİĞİ
SERİNHİSAR NOTERLİĞİ
SİLOPİ ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ
SİLOPİ BEŞİNCİ NOTERLİĞİ
SİLVAN NOTERLİĞİ
SÖĞÜT NOTERLİĞİ
SULAKYURT NOTERLİĞİ
SUŞEHRİ NOTERLİĞİ
TEFENNİ NOTERLİĞİ
TÜRKELİ NOTERLİĞİ
ULA NOTERLİĞİ
ULUBORLU NOTERLİĞİ
ULUS NOTERLİĞİ
YAĞLIDERE NOTERLİĞİ
YENİPAZAR (BİLECİK) NOTERLİĞİ
YUMURTALIK NOTERLİĞİ
YUNAK NOTERLİĞİ
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50.578,73 TL
240.530,91 TL
73.960,78 TL
860.512,26 TL
79.795,02 TL
376.397,66 TL
213.166,91 TL
206.536,01 TL
240.183,95 TL
369.736,49 TL
21.079,62 TL
542.893,41 TL
350.691,02 TL
120.660,77 TL
113.275,20 TL
53.565,62 TL
65.530,04 TL
142.987,80 TL
359.813,78 TL
224.952,13 TL
243.050,74 TL
370.834,09 TL
286.562,84 TL
183.122,46 TL
351.459,95 TL
71.093,06 TL
519.583,71TL
35.240,93 TL
147.105,27 TL
231.534,30 TL
746.306,05 TL
188.002,31 TL
548.997,41 TL
233.044,83 TL
37.151,38 TL
448.800,64 TL
167.999,49 TL
253.131,60 TL
193.240,17 TL
56.227,02 TL
159.118,89 TL
148.118,31 TL
20.703,81 TL
197.417,08 TL
431.910,48 TL
5959/3/1-1
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Adalet Bakanlığından:
MÜNHAL NOTERLİKLER
2009 yılı tahmini gayrisafi gelirleri 250.000.00.-TL. olan, aşağıda isimleri ve ihdas
bölgeleri yazılı bulunan MUHDES İKİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE
İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden
itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru
ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları
gerekmektedir.
Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi
sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr
adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.
İlan olunur.
1-Ereğli (Zonguldak) Beşinci Noterliğinin; Suphi Konak Caddesinin Şehit Rıdvan
Caddesi ilekesiştiği yerden başlayarak, devamında 1.Abalı Sokak, 2.Abalı Sokak ve 2.Abalı
SokağınAbalı Cami ile kesiştiği köprünün bulunduğu yere kadar olan kısımda ve Suphi Konak
Caddesi ve 2.Abalı Sokağına açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer
noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
2-Van Sekizinci Noterliğinin; Hacıbekir Caddesinin Şabaniye ve Doğu Caddesiyle
kesiştiği yerden Esen ve Meteoroloji Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısmında ve caddenin bu
kısmına açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı
yaratmayacak uygun bir yerde,
5959/4/1-1

—— • ——

Adalet Bakanlığından:
MÜNHAL NOTERLİKLER
2011 yılı tahmini gayrisafi gelirleri 250.000,00 TL olan, aşağıda isimleri ve ihdas
bölgeleri yazılı bulunan MUHDES İKİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE
İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden
itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru
ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları
gerekmektedir.
Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi
sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr
adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.
İlan olunur.
1- Çorlu Dokuzuncu Noterliğinin; Şinasi Kurşun Caddesinin Atatürk Bulvarı ile kesiştiği
yerden başlayarak Bağlariçi 4.Sokak ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde ve bu bölüme açılan
cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak
uygun bir yerde,
2-Dörtyol Üçüncü Noterliğinin; Abdi İpekçi Caddesinin Hacı Bayram Türkoğlu
Bulvarıyla kesiştiği yerden başlayarak İstasyon Caddesi ile kesiştiği yere kadar olmak üzere,
Öğretmen Musa Kazım Arıkan Bulvarı tarafından girişe göre Abdi İpekçi Caddesinin sağ tarafı
ile bu bölüme açılan sokakların 25 metre derinliklerinde yine, Abdi İpekçi Caddesiyle kesiştikleri
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yerlerden başlayarak, Hacı Bayram Türkoğlu Bulvarı, Şehit Polis Necati Keskin Bulvarı ve
İstasyon Caddesinin Fevzi Çakmak Caddesine kadar olan bölümlerine kadar olan alanda cadde ve
bulvarlar üzerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
3- Elbistan Üçüncü Noterliğinin; Dulkadiroğlu Caddesinin Muratoğlu Sokak ile kesiştiği
yerden başlayarak Pınarbaşı Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümü üzerinde ve bu bölüme
açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı
yaratmayacak uygun bir yerde,
4- Erzincan Dördüncü Noterliğinin; Sümerbank Caddesinin Fevzipaşa Caddesi ile
kesiştiği noktadan başlayarak, Fevzipaşa Caddesinden devamla 75. Bulvarının Yeni Çevre Yolu
ile kesiştiği noktadan Yeni Çevre Yolunun devamı ile Dede Korkut Caddesinin Sümerbank
Caddesi ile kesiştiği yer ile çevrili alanda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun
bir yerde,
5- Iğdır Üçüncü Noterliğinin; Şamil Caddesinin 509.Sokakla kesiştiği yerden başlayarak
509.Sokaktan devamlabu Sokağın Hal Sokak ile kesiştiği yer, Hal Sokaktan devamla bu Sokağın
Işın Caddesi ile kesiştiği yer, Işın Caddesinden devamla bu Caddenin Fevzi Çakmak Caddesini
keserek Bayındır Caddesi ile kesiştiği yer, Bayındır Caddesinden devamla bu Caddenin İskender
Iğdır Caddesi ile kesiştiği yer, İskender Iğdır Caddesinden kuzeydoğuya doğru devamla bu
Caddenin Çevre Yolu ile kesiştiği yer, Çevre Yolundan devamla bu Yolun Sanayi Sokak ile
kesiştiği yer, Sanayi Sokaktan devamla bu Sokağın İlham Aliyev Caddesi ile kesiştiği yer, İlham
Aliyev Caddesinden devamla bu Caddenin Nihat Polat Caddesi ile kesiştiği yer, Nihat Polat
Caddesinden devamla bu Caddenin Şamil Caddesiyle kesiştiği yer ve Şamil Caddesinin
başlangıçtaki 509. Sokak ile kesiştiği yer ile çevrili alanda, diğer noterliklerle rekabet ortamı
yaratmayacak uygun bir yerde,
6- Keşan Üçüncü Noterliğinin; Kurtuluş Caddesinin Mustafa Bey Sokak ile kesiştiği
yerden başlayarak Beğendik Caddesi ve Paşa Yiğit Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümü
üzerinde ve Kurtuluş Caddesine açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer
noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
7- Kırşehir Dördüncü Noterliğinin; Zübeyde Hanım Caddesinin Şehit Ahmet Doğangün
Caddesi (ve Ahi Evran Bulvarı) ile kesiştiği yerden, Atatürk Caddesi (Kırıkkale-Kırşehir yolu) ile
kesiştiği yere kadar olan bölümünde ve bu bölüme açılan cadde ve sokakların 50 metre
derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
8- Kuşadası Beşinci Noterliğinin; Kuşadası 3. ve 4. Noterliklerinin ihdas alanlarından
çıkartılmak suretiyle, Adnan Menderes Bulvarının; Beyazgül Sokakla kesiştiği yerden başlayarak
Turgut Özal Bulvarı ile kesiştiği yere kadar olan bölümünün güney tarafı (Adliye Binası tarafı)
üzerinde ve bu tarafa açılan cadde ve sokakların 100 metre derinliklerinde ve Turgut Özal
Bulvarının Gülhan Arın Bulvarı ile kesiştiği yerden başlayarak Devrim Sokak ile kesiştiği yere
kadar olan bölümünde her iki tarafta 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı
yaratmayacak uygun bir yerde,
9- Mardin Üçüncü Noterliğinin; 1.Caddenin Üçyol ile kesiştiği yerden başlayarak,
1.Caddenin Hava Radar Komutanlığı yol ayrımı ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde ve her iki
cephesinde,diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
10- Niğde Beşinci Noterliğinin; Vali Ünal Özgödek Caddesinin Arapdede Sokak ile
kesiştiği yerden başlayarak Vali Konağı Caddesi ile birleştiği yere kadar olan bölümünde,
buradan Vali Konağı Caddesinden devamla bu caddenin Depboy Sokak ile birleştiği yere kadar
olan kısmında, Depboy Sokaktan devamla bu sokağın İkizler Sokak ile kesiştiği yere kadar olan
kısmında, İkizler Sokaktan devamla bu sokağın Süleyman Fethi Caddesi ile kesiştiği yere kadar
olan kısmında, buradan devamla Süleyman Fethi Caddesinin Arapdede Sokak ile birleştiği yere
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kadar olan kısmı ile çevrili alanda ve çerçeve cadde ve sokakların her iki tarafında, Ayrıca
Arapdede sokak ve devamında Tepeayran Caddesinin Kemal Ummiye Caddesi ile kesiştiği yere
kadar olan kısmında, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
11- Rize Beşinci Noterliğinin; Şehirlerarası Otobüs Terminalinin (Otogarın) doğusundaki
İtfaiye Sokağının batı kısmından itibaren, bu Sokağın kuzeyde Cumhuriyet Caddesi ve Menderes
Bulvarını keserek sahile kadar inen sokak, güneyde İtfaiye Sokağın Atatürk Caddesi ile kesiştiği
kavşaktan Saraç Sokak ve Tatoğlu Sokak ile çevrili, batıda Mermerdelen Mahallesi 1 nolu
Soğuksu Sokağı ve devamındaki Murat Sokağının Atatürk Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve
Menderes Bulvarını keserek sahile kadar uzanan yol ile çevrili alanda ve bu alanı çerçeveleyen
bulvar, cadde ve sokakların bu alana bakan kısımlarında diğer noterliklerle rekabet ortamı
yaratmayacak uygun bir yerde,
12- Turgutlu Dördüncü Noterliğinin; Halis Kavak Meydanından başlamak üzere
Piyaleoğlu Caddesinin Muallim İsmail Hakkı Sokakla kesiştiği yere kadar, Piyaleoğlu Caddesi
üzerinde, Halis Kavak Meydanından başlamak üzere Atatürk Bulvarının Muallim İsmail Hakkı
Sokakla kesiştiği yere kadar Atatürk Bulvarı üzerinde ve Muallim İsmail Hakkı Sokağın Atatürk
Bulvarı ve Piyaleoğlu Caddesi ile kesiştiği kısım üzerinde, ayrıca Halis Kavak Meydanından
başlamak üzere Demirel Sokağın Türkmen Yolu ile kesiştği yere kadar olan Demirel Sokağı
üzerinde ve bu cadde ve sokakların her iki tarafında ve bu cadde ve sokaklara açılan sokakların
100 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
13- Uşak Yedinci Noterliğinin; Atatürk Bulvarının Mehmet Topaç Bulvarı ile kesiştiği
yerden başlayıp Zübeyde Hanım Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmı üzerinde, Mehmet
Topaç Bulvarı ve Zübeyde Hanım Caddesi dahil Atatürk Bulvarına bu aralıkta açılan sağlı-sollu
cadde ve sokakların ilk 200 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak
uygun bir yerde,
5959/5/1-1

—— • ——

Adalet Bakanlığından:
MÜNHAL NOTERLİKLER
2014 yılı tahmini gayrisafi gelirleri 250.000,00.-TL olan, aşağıda isimleri ve ihdas alanları
yazılı bulunan MUHDES İKİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE
İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden
itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru
ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları
gerekmektedir.
Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi
sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr
adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.
İlan olunur.
1- Batman Yedinci Noterliğinin; Turgut Özal Bulvarı ile Ahmet Necdet Sezer Bulvarının
kesiştiği Havalanı kavşağından başlamak üzere Ahmet Necdet Sezer Bulvarı ve Türkiye Petrolleri
A.O. Bulvarının Körük Kavşağı ile kesiştiği noktaya kadar olan ve bulvar boyunca sağlı sollu ve
bu bulvarlara açılan cadde ve sokakların 100 metre iç kısımlarını da kapsayacak şekilde, diğer
noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
2- Çarşamba Üçüncü Noterliğinin; Kuzeyde Samsun-Ordu Karayolunun
KavaklıdereSokakla kesiştiği yerden başlayarak Gelincik Sokakla kesiştiği yer, buradan Gelincik
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Sokaktan güneye doğru devamla bu sokağın Limon Sokak ile kesiştiği yer, Limon Sokak boyunca
batıya doğru devamla bu Sokağın Cevizli Sokak ile birleştiği yerden devamla Hanımeli Sokakla
kesiştiği nokta, batıda Cevizli Sokakla Hanımeli Sokağın kesiştiği noktadan kuzeye doğru
devamla 418. Sokak ile Kavaklıdere Sokağın birleştiği nokta, devamla Kavaklıdere Sokağın
başlangıçtaki Samsun-Ordu Karayolu ile kesiştiği yer ile çevrili alanda, diğer noterlikle rekabet
ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
3- Giresun Dördüncü Noterliğinin; İnönü Caddesinin Cemal Gürsel ve Orhan Yılmaz
Caddelerinin kesiştiği kavşaktan başlayarak batıya doğru İnönü Caddesi boyunca, bu Caddenin
güney tarafında (dağ tarafında) bulunan Cadde ve Sokakların derinliklerinde ve yine İnönü
Caddesinin kuzey tarafında bu Caddeye pararel açılan Şebboy Sokak, Kına Sokak ve Yetmişiki
Evler Sokaklar ve İnönü Caddesine dik açılan Hurşit Ağa Sokak ve Petunya Sokakların 17 metre
derinliklerinde İnönü Caddesi boyunca ve İnönü Caddesinin her iki tarafında olmak üzere, diğer
noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
4- İnegöl Yedinci Noterliğinin; Bursa istikametinden gelip Ankara Asfaltından İnegöl
merkezine giriş yapılan Osmaniye Mahallesi İstiklal Caddesinin Yeşil Bursa Caddesiyle kesiştiği
yerden başlayarak Pamuk Sokakla kesiştiği yere kadar olan kısmında ve kısma sağlı-sollu açılan
cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak
uygun bir yerde,
5- Kızıltepe Beşinci Noterliğinin; Vatan Caddesinin tamamı ile devamında Mardin
Caddesinin üzerinde bulunan Kızıltepe Devlet Hastanesine kadar olan kısmın her iki tarafında,
diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
6- Siverek Üçüncü Noterliğinin; Hürriyet Caddesinin, İnönü Bulvarı ve Cumhuriyet
Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak Hacı Yusuf Sami Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan
kısmında ve bu kısma her iki tarafından açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde,
diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
7-Torbalı Beşinci Noterliğinin; Alpkent Mahallesinde Metropolis Bulvarının İzmir-Aydın
Asfaltı ile kesiştiği yerden başlayarak, 5086 Sokakla kesiştiği yere (Tren yolu üst geçidine kadar)
kadar olan kısmında ve bu kısma her iki tarafından açılan cadde ve sokakların 50 metre
derinliğine kadar olan yerlerde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
5959/6/1-1

—— • ——
Adalet Bakanlığından:
MÜNHAL NOTERLİKLER
2016 yılı tahmini gayrisafi gelirleri 250.000,00.-TL olan, aşağıda isimleri ve ihdas alanları
yazılı bulunan MUHDES İKİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE
İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden
itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru
ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları
gerekmektedir.
Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi
sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr
adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.
İlan olunur.
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1- Afyonkarahisar Dokuzuncu Noterliğinin; Atatürk Bulvarı - İzmir İstasyon Caddesi ve
Birlik Caddesi arasında kalan adanın tamamında ve Atatürk Bulvarının - İzmir İstasyon
Caddesinin ve Birlik Caddesinin bu ada etrafında kalan bölümlerinin üzerinde, Atatürk Bulvarının
İzmir İstasyon Caddesi ile kesiştiği yerden Birlik Caddesi ile kesiştiği yere, Birlik Caddesinin
Atatürk Caddesi ile kesiştiği yerden İzmir İstasyon Caddesi ile kesiştiği yere ve İzmir İstasyon
Caddesinin Atatürk Bulvarı ile Birlik Caddesi arasında kalan kısmında ayrıca bu caddelerden ada
dışına açılan-açılacak sağlı-sollu sokakların ilk 50'şer metre derinliklerinde, diğer noterliklerle
rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
2- Akhisar Beşinci Noterliğinin; Şehit Polis Cemal Ilgaz Caddesinin Akhisar Milli
Egemenlik Meydanı ile kesiştiği yerden başlayarak, aynı zamanda Akhisar Cezaevinin başlangıç
köşesi olan 236 Sokak ile kesiştiği yere kadar bu Cadde boyunca ve bu caddelere açılan
sokakların 100 metre derinliklerinde,diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir
yerde,
3- Aliağa Dördüncü Noterliğinin; Aşıklar Yolu Caddesinin Atatürk Caddesi ile kesiştiği
yerden başlayarak, Barbaros Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmı, Barbaros Caddesinin
Atatürk Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak deniz yönüne doğru bitimine kadar olan kısmı,
Fatih Caddesinin Atatürk Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Lozan Caddesi ile kesiştiği yere
kadar olan kısmı, Mithat Paşa (Vali Mithat Paşa) Caddesinin Atatürk Caddesi ile kesiştiği yerden
başlayarak, Lozan Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmı Aliağaİkinci ve Üçüncü
Noterliklerinin ihdas alanlarından çıkartılmak suretiyle;Aşıklar Yolu Caddesinin Atatürk Caddesi
ile kesiştiği yerden başlayarak, Barbaros Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmı, Barbaros
Caddesinin Atatürk Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak deniz yönüne doğru bitimine kadar
olan kısmı, Fatih Caddesinin Atatürk Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Lozan Caddesi ile
kesiştiği yere kadar olan kısmı, Mithat Paşa (Vali Mithat Paşa) Caddesinin Atatürk Caddesi ile
kesiştiği yerden başlayarak, Lozan Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmı, Atatürk Caddesinin
Lozan Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak devamla Mithat Paşa (Vali Mithat Paşa) Caddesi ile
kesiştiği yere kadar, devamla Mithat Paşa Caddesinin Atatürk Caddesi ile kesiştiği yerden
başlayarak, Lozan Caddesi ile kesiştiği yere kadar, devamla Lozan Caddesinin Mithat Paşa
Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak Atatürk Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bu çerçeve
içinde kalan (deniz yönüne doğru) tüm cadde ve sokaklarda, Lozan Caddesinin deniz yönüne
doğru açılan tüm cadde ve sokaklarda 25 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı
yaratmayacak uygun bir yerde,
4- Bafra Dördüncü Noterliğinin; Aynalı Sokağın Yeni Hastane Sokak ile kesiştiği yerden
başlayarak İshaklı Caddesi ile kesiştiği yere kadar, İshaklı Caddesinden devamla bu Caddenin
Gençlik Caddesiyle kesiştiği yere kadar, Gençlik Caddesinden devamla bu Caddenin Şirin Sokak
ile kesiştiği yere kadar, Şirin Sokaktan devamla bu Sokağın Halitoğlu Sokakla kesiştiği yere
kadar, Halitoğlu Sokaktan devamla bu Sokağın Yeni Hastane Sokak ile kesiştiği yere kadar ve
Yeni Hastane Sokağından devamla bu Sokağın başlangıçtaki Aynalı Sokakla kesiştiği yer ile
çevrili alanda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
5- Bandırma Beşinci Noterliğinin; Ordu Caddesinin Uğur Mumcu Caddesi ile İsmet İnönü
Caddesinin kesiştiği kavşaktan başlayıp Ordu Caddesi boyunca uzanan yolun 1011. Sokak ve
parkın kesiştiği yere kadar sağ ve soldan 50'şer metre derinliğine kadar olan bölgede, diğer
noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
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6- Bartın Dördüncü Noterliğinin; Kaynarca Caddesinin 231. Sokak ile kesiştiği noktadan
başlayarak, Kaynarca Caddesinin bitimi 190. Caddenin devamıyla bu Caddenin Bartın - Ankara
Karayoluyla kesiştiği noktaya kadar, Kaynarca Caddesi ile 190. Caddenin her iki yakasına (sağ ve
sol) açılan cadde ve sokakların 100 metre derinliğinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı
yaratmayacak uygun bir yerde,
7- Biga Üçüncü Noterliğinin; Çan Caddesinin sağ ve soldan Hasan Özden Sokak ile
kesiştiği yerden başlayarak Çan Caddesi yolu boyunca bu Caddenin 105.Sokak ile Rafet
Gürkaynak Caddesiyle kesiştiği yere kadar yolun her iki tarafından, sağ ve soldan 30 metre
derinliğe kadar olan bölgede, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
8- Bodrum Onbirinci Noterliğinin; Bodrum İlçesi Kanuni Sultan Süleyman Caddesinin
Adliye Caddesi ile kesiştiği yerden başlamak üzere, Selvi Caddesinin Adliye Caddesi ile kesiştiği
yere kadar olan Adliye Caddesi üzerinde ve bu Caddeye açılan cadde ve sokakların 100 metre
derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
9- Çanakkale Yedinci Noterliğinin; Şehit Gürol Caddesinin Troya Caddesi ile kesiştiği
noktadan başlayarak Troya Caddesi boyunca devamla bu Caddenin Reşat Tabak Caddesi ile
kesiştiği nokta, Reşat Tabak Caddesi ve devamındaki Tosun Sokaktan Mustafa Kemal İlköğretim
Okulu sınırına ve buradan Şehit Gürol Caddesinden devamla bu Caddenin başlangıçtaki Troya
Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan alanda ve bu Caddelerin her iki tarafından, sağ ve soldan
50'şer metre derinliğe kadar olan bölgede, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun
bir yerde,
10- Çerkezköy Altıncı Noterliğinin; Öztrak Caddesinin Narin Caddesi ile kesiştiği
kavşaktan başlayarak, Sarıgöl Sokak(Kadife Sokak) ile kesiştiği noktaya kadar olan kısmı ve
Sarıgöl Sokağın Öztrak Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayarak, Narin Caddesi ile kesiştiği
kavşağa kadar olan kısmında, bu Cadde ve Sokaklar üzerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı
yaratmayacak uygun bir yerde,
11- Didim Dördüncü Noterliğinin; Selvi Caddesinin Ege Caddesiyle kesiştiği noktadan
başlayarak Selvi Caddesinden devamla bu Caddenin Atatürk Bulvarı ile kesiştiği nokta, Atatürk
Bulvarından devamla bu Bulvarın Devekıran Caddesiyle kesiştiği nokta, Devekıran Caddesinden
devamla bu Caddenin Ege Caddesiyle kesiştiği nokta, Ege Caddesinden devamla bu Caddenin
başlangıçtaki Selvi Caddesiyle kesiştiği nokta ile çevrili alanda, diğer noterliklerle rekabet ortamı
yaratmayacak uygun bir yerde,
12- Düzce Dokuzuncu Noterliğinin; İstanbul Caddesinin 1050. Bulvar ile kesiştiği
noktadan başlayarak 1050. Bulvar ve devamında 1050. Sokağın D100 Yan Yolu ile kesiştiği
nokta, buradan D100 Yan Yolundan devamla bu Yolun Kayışoğlu Sokak ile kesiştiği nokta,
Kayışoğlu sokaktan devamla Tekniker Sokak ve devamında 725. Sokağın İstanbul Caddesiyle
kesiştiği nokta ve İstanbul Caddesinden devamla bu Caddenin başlangıcındaki 1050. Bulvar ile
kesiştiği nokta ile çevrili alan içinde ve İstanbul Caddesine her iki yönündenaçılan sokakların 50
metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
13- Gölcük Beşinci Noterliğinin; Sahil Caddesinin, Hızır Reis Caddesi ile kesiştiği
noktadan başlayarak devamı ile Çelebi Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar, Çelebi Caddesinden
devamla Çelebi Caddesinin Ali Uçar Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar ve buradan Ali Uçar
Caddesinden devamla Ali Uçar Caddesinin Yavuz Caddesiyle kesiştiği nokta ve buradan Yavuz
Caddesinden devamla bu Caddenin 130. Sokakla kesiştiği nokta, 130. Sokaktan devamla bu
Sokağın Hızır Reis Caddesi ile kesiştiği nokta, Hızır Reis Caddesinden devamla bu Caddenin
başlangıçtaki Sahil Caddesiyle kesiştiği noktayla çevrili alanda ve bu Caddelerin iki yönüne
açılan sokakların 50'şer metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak
uygun bir yerde,

7 Ağustos 2020 – Sayı : 31206

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 87

14- Isparta Dokuzuncu Noterliğinin; Süleyman Demirel Caddesinin, 154. Cadde ile
kesiştiği kavşaktan doğu istikametinde, tek taraflı olarak kuzey cephesi, 154. Caddenin, Namık
Kemal Caddesi ile kesiştiği kavşaktan, kuzeydoğuya doğru devam ederek 160. Cadde ile kesiştiği
noktaya kadar, Namık Kemal Caddesinin her iki cephesi, 160. Caddenin, Süleyman Demirel
Caddesi ile kesiştiği kavşağa kadar tek yönlü olarak güney cephesi, Süleyman Demirel
Caddesinin, 154. Cadde ile kesiştiği kavşağa kadar tek yönlü olarak doğu cephesinde ve bu
sınırlar içerisindeki tüm cadde ve sokaklarda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak
uygun bir yerde,
15- Isparta Onuncu Noterliğinin; Süleyman Demirel Caddesinin, Otogar Kavşağında 108.
Cadde ile birleştiği noktadan, batı istikametinde Hilmi Çakmakçı Caddesi ile kesiştiği kavşağa
kadar her iki cephesi, Hilmi Çakmakçı Caddesi ve kuzeye doğru Medine Caddesi olarak devam
eden caddelerin, Ertokuş Caddesi ile kesiştiği kavşağa kadar olan bölümlerinde tek taraflı doğu
cepheleri, Ertokuş Caddesinin kuzeydoğu yönünde Süleyman Demirel Caddesi ile kesiştiği
kavşağa kadar bu Caddenin tek yönlü güney cephesi, Süleyman Demirel Caddesinin, güney
istikametinde 108. Cadde ile kesiştiği kavşağa kadar olan bölümünde tek taraflı batı cephesinde
ve bu sınırlar içerisindeki tüm cadde ve sokaklarda, diğer noterliklerle rekabet ortamı
yaratmayacak uygun bir yerde,
16- Kastamonu Beşinci Noterliğinin; Ankara Caddesi bitimi Halime Çavuş Caddesi ile
kesiştiği noktadan başlayıp, Stadyum Caddesi ile devam ederek, Şelale Sokakla kestiği ve
Stadyum Caddesi bitimi ile başlayan Araç Caddesi ile devam eden Platin Sokak, Hacıdede Sokak,
Şeyh Şaban-ı Veli Caddesi, Sinanbey Parkı kesiştiği alandan devam ederek, Cumhuriyet Caddesi
ile Kaybılar Sokakla kestiği noktadan, 125. Yıl Atatürk Caddesi ile devam ederek, Gaipler Sokak,
Satı Kahya Sokak, Yonca Sokak, Horozoğlu Sokak, Başar Sokak ve Hakkı İnan Caddesi dahil
başlangıçtaki Halime Çavuş Caddesi ile Ankara Caddesinin kesiştiği alana kadar cadde ve
sokakların her iki yakasına açılan sokakların 50 metre derinliğinde, diğer noterliklerle rekabet
ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
17- Kırklareli Üçüncü Noterliğinin; Eriklice Caddesinin Waldorf Caddesiyle kesiştiği
yerden Bademlik Caddesiyle kesiştiği yere kadar olan kısmında ve bu kısma her iki tarafından
açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde,diğer noterliklerle rekabet ortamı
yaratmayacak uygun bir yerde,
18- Kilis Üçüncü Noterliğinin; Murtaza Caddesinin Çerkez Zekeriye Sokak ve Tokatlı
Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak Murtaza Caddesi, devamında Islahiye Caddesi ve devamla
Doğan Güreş Paşa Bulvarının dönerli kavşakla kesiştiği yerde bitmek üzere ve bu Cadde ve
Bulvarların belirtilen kısımlarına her iki tarafından açılan cadde ve sokakların 100'er metre
derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
19- Manavgat Dokuzuncu Noterliğinin;Zübeyde Hanım Caddesinin 1060. Sokakla
kesiştiği yerden başlayarak Konya-Manavgat Çevre Yolu ile kesiştiği kavşağa kadar olan kısmın
batı cephesinin Manavgat Yedinci Noterliğinin ihdas alanından çıkartılarak;1060. Sokak,
devamında 1501. Sokak ve güneye doğru devamla 1504. Sokağın Konya-Manavgat Yolu ile
kesiştiği noktaya kadar bu Sokakların her iki cephesinde, Konya-Manavgat Yolunundoğuya doğru
Zübeyde Hanım Caddesi ile kesiştiği yere kadar kuzey cephesi, Zübeyde Hanım Caddesinin
Konya-Manavgat Yolu ile kesiştiği kavşaktan başlayarak 1060. Sokak ile kesiştiği noktaya kadar
tek taraflı batı cephesinde ve bu sınırlar içinde kalan tüm bulvar, cadde ve sokaklarda, diğer
noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
20- Soma Üçüncü Noterliğinin; Gazi Osman Paşa Caddesinin Nazım Usluoğlu Caddesi ve
Bağlar Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak Gazi Osman Paşa Caddesi boyunca batı yönünde
devamla Gazi Osman Paşa Caddesinin Emin Ali Özgür Caddesi ve Öğ. Fikri Şengün Sokak ile
kesiştiği yere kadar Gazi Osman Paşa Caddesi boyunca ve bu kısma açılan cadde ve sokakların
50'şer metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
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21- Tekkeköy Üçüncü Noterliğinin; Doğuda Vatan Caddesinin Selânik Caddesiyle
kesiştiği noktadan kuzeye doğru Vatan Caddesinin Hacı Ekinci Bulvarıyla kesiştiği noktaya
kadar, Vatan Caddesinin her iki tarafı, kuzeyde Hacı Ali Ekinci Bulvarının güney tarafının Tevfik
Öztürk Caddesiyle kesiştiği noktaya kadar, batıda Tevfik Öztürk Caddesinden devamla bu
Caddenin Göktürk Sokakla kesiştiği noktadan Göktürk Sokak boyunca güneye doğru Şeyh
Zeynüddin Caddesiyle birleştiği noktaya kadar, Şeyh Zeynüddin Caddesinden güneye doğru
devamla Selânik Caddesi ismi altında güneydoğuda Selânik Caddesinin başlangıçtaki Vatan
Caddesiyle kesiştiği noktaya kadar olan alanda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak
uygun bir yerde,
22- Tokat Altıncı Noterliğinin; Kuzeyde Vali Ayhan Çevik Caddesinin Geksi Caddesi ile
kesiştiği noktadan güneye doğru Geksi Caddesi boyunca devamla Geksi Caddesinin İbni Kemal
Caddesinin kuzey cenahındaki yol ile kesiştiği noktadan doğuya doğru İbni Kemal Caddesinin
Kuzey yakası boyunca devamla (Mehmet Akif Ersoy Caddesinin) Fatih Caddesi ile kesiştiği
noktaya kadar ve kuzeye doğru Fatih Caddesi boyunca devamla Fatih Caddesinin Vali Ayhan
Çevik Caddesiyle kesiştiği noktaya kadar olan alanda, diğer noterliklerle rekabet ortamı
yaratmayacak uygun bir yerde,
23- Ünye Üçüncü Noterliğinin; Samsun-Ordu Karayolunun Tepe Yolu Sokakla kesiştiği
noktadan Tepe Yolu Sokaktan güneye doğru bu Sokağın Çambaşı Caddesi ile kesiştiği noktaya
kadar, Çambaşı Caddesinden doğuya doğru Çambaşı Caddesinin Samsun- Ordu Karayoluna
indiği noktadan, Samsun-Ordu Karayolu boyunca batıya doğru bu Karayolunun Tepe Yolu
Sokakla kesiştiği noktaya kadar olan alan ve bu Caddelerin her iki yüzünde, diğer noterliklerle
rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
24- Van Dokuzuncu Noterliğinin; Edremit İlçesi, İpekyolu Caddesinin, İnönü Caddesi ile
kesiştiği yerden başlayarak Van istikametinde Yeni Mahalle 9. Cadde ile kesiştiği yere kadar olan
kısmı ve bu kısmın sağlı sollu 200'er metre derinliklerinin oluşturduğu bölgede,diğer noterliklerle
rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
25- Yalova Sekizinci Noterliğinin; Marmara Caddesinin Spor (Turan Koçal) Caddesi ile
kesiştiği yerden başlayarak Turan Koçal Caddesinden devamla bu Caddenin Mesire Yolu Sokak
ile kesiştiği yer, Mesire Yolu Sokaktan devamla bu Sokağın Fatih Caddesi ile kesiştiği yer, Fatih
Caddesinden devamla bu Caddenin Marmara Caddesi ile kesiştiği yer ve Marmara Caddesinden
devamla bu Caddenin başlangıçtaki Turan Koçal Caddesi ile kesiştiği yer ile çevrili alanda, diğer
noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
26- Yomra Üçüncü Noterliğinin; Trabzon Caddesinin, Gemi Yolu Caddesi ile kesiştiği
yerden başlayarak 2. Oymalı Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmında, bu kısma açılan
cadde ve sokakların 100 metre derinliklerinde ve bu kısmın kuzeyinde sahil yoluna kadar olan
(kıyı şeridi dahil) alanda yer alan tüm cadde ve sokaklarda, diğer noterliklerle rekabet ortamı
yaratmayacak uygun bir yerde,
5959/7/1-1

—— • ——

Adalet Bakanlığından:
MÜNHAL NOTERLİKLER
2018 yılı tahmini gayrisafi gelirleri 500.000,00.-TL olan, aşağıda isimleri ve ihdas
bölgeleri yazılı bulunan MUHDES BİRİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF
NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde
Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli
elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.
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Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi
sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr
adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.
İlan olunur.
1- Hatay Yedinci Noterliğinin; Asi Nehri üzerindeki Şükrü Güçlü Köprüsünden Şükrü
Güçlü Bulvarı ve devamında Uğur Mumcu Caddesinin 8. Sokakla kesiştiği yere kadar sağlı sollu
50'şer metre ara sokaklara girebilecek şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı
yaratmayacak uygun bir yerde,
2- Üsküdar Otuzbeşinci Noterliğinin; Sancaktepe İlçesi Atatürk Caddesinin Çetin Emeç
Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayarak, Atatürk Caddesi boyunca bu Caddenin Boğaziçi
Caddesi ile kesiştiği yere kadar, bu Caddeye açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerine
kadar olan alan içerisinde yer almak üzere mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı
yaratmayacak uygun bir yerde,
5959/8/1-1

—— • ——
Adalet Bakanlığından:
MÜNHAL NOTERLİKLER
2018 yılı tahmini gayrisafi gelirleri 250.000,00.-TL olan, aşağıda isimleri ve ihdas
bölgeleri yazılı bulunan MUHDES İKİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE
İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden
itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru
ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları
gerekmektedir.
Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi
sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr
adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.
İlan olunur.
1- Adıyaman Yedinci Noterliğinin; Atatürk Bulvarının Şehit Yüzbaşı Rıza Fırat Caddesi
ile kesiştiği noktadan başlayarak, Kahta istikametine devamla Atatürk Bulvarının 3. Çevre Yolu
ve 2946. Sokak ile kesiştiği kavşağa kadar olan kısım üzerinde ve bu kısmın bağlantılı olduğu ara
cadde ve sokaklarda 100 metre derinliğe kadar olan bölgede mevcut noterliklerle haksız rekabet
ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
2- Adıyaman Sekizinci Noterliğinin; Şehit Yüzbaşı Rıza Fırat Caddesinin Sakarya
Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayarak, Şehit Yüzbaşı Rıza Fırat Caddesinin Müftülük Caddesi
ile kesiştiği noktaya kadar olan kısım üzerinde ve bu kısmın bağlantılı olduğu ara cadde ve
sokaklarda 100 metre derinliğe kadar olan bölgede mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı
yaratmayacak uygun bir yerde,
3- Afyonkarahisar Onuncu Noterliğinin; Hamm Bulvarının Cahar Dudayev Caddesi ve
Prof. Dr. Abdulkadir Akcan Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Şehit Yücel Işık Caddesi ve
Hüseyin Tiryakioğlu Caddesi ile kesiştiği kavşağa kadar olan kısmında (Cahar Dudayev Caddesi
ve Prof. Dr. Abdulkadir Akcan Caddesi ile Şehit Yücel Işık Caddesive Hüseyin Tiryakioğlu
Caddesi hariç olmak üzere) ve bu kısma açılan sağlı - sollu cadde ve sokakların ilk 100'er metre
derinliklerinde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
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4- Afyonkarahisar Onbirinci Noterliğinin; Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarının Şeyh Şamil
Bulvarı ile kesiştiği yerden başlayarak, Seyhan Caddesi ve İsmet Atilla Caddesi ile kesiştiği
kavşağa kadar olan kısmında (Şeyh Şamil Bulvarı ile Seyhan Caddesi ve İsmet Atilla Caddesi
hariç olmak üzere) ve bu kısma açılan sağlı sollu sokak ve caddelerin ilk 100'er metre
derinliklerinde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
5- Aksaray Dokuzuncu Noterliğinin; Hacılar Harmanı Mahallesi Alparslan Türkeş
Bulvarının (6.Bulvar) Konya Caddesi (5. Bulvar) ile kesiştiği kavşaktan başlayarak, Konya
Caddesinden devamla bu Caddenin 50. Cadde (15 Temmuz Şehitler Bulvarı) ile kesiştiği noktaya
kadar, 50. Caddeden devamla bu Caddenin 49. Cadde ile kesiştiği noktaya kadar, yine 49.
Caddeden devamla bu Caddenin Alparslan Türkeş Bulvarı ile kesiştiği noktaya kadar, Alparslan
Türkeş Bulvarından devamla bu Bulvarın başlangıç noktası olan Konya Caddesi ile kesiştiği
nokta ile çerçevelenen bölge içerisinde kalan tüm cadde ve sokaklar dahil olmak üzeremevcut
noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
6- Aksaray Onbirinci Noterliğinin; Bahçesaray Mahallesi Adana Aksaray Otoyolunun
(D750) 50. Cadde ile kesiştiği noktadan başlayarak, Aksaray - Adana Otoyolundan devamla bu
Otoyolun Recep Tayyip Erdoğan Bulvarıyla kesiştiği noktaya kadar, Recep Tayyip Erdoğan
Bulvarından devamla bu Bulvarın 10. Bulvar ile kesiştiği noktaya kadar, 10. Bulvardan devamla
bu Bulvarın 5746. Sokakla kesiştiği noktaya kadar, 5746. Sokağın devamla ve bu Sokağın devamı
olan 5753. Sokaktan devamla bu Sokağın 50. Cadde ile kesiştiği noktaya kadar, 50. Caddeden
devamla bu Caddenin başlangıç noktası olan Adana - Aksaray Otoyolunun kesiştiği nokta ile
çevrili alanda kalan tüm cadde ve sokaklar dahil olmak üzere ve dahilinde Recep Tayyip Erdoğan
Bulvarı ile birleşik Erenler Organize Sanayi Bölgesinin tüm cadde ve sokakları içerisinde
kurulmak üzere mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
7- Akşehir Üçüncü Noterliğinin; Hastane Caddesi ile Sanayi Bulvarının kesiştiği noktadan
başlamak üzere, Sanayi Bulvarı, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Gazi Bulvarının Hastane Caddesi
ile birleştiği alan ve bu alan içerisindeki tüm cadde ve sokaklar ile bu sınırları oluşturan cadde ve
sokakların üzerinde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
8- Akyazı İkinci Noterliğinin; Pazarköy Caddesi ile Ada Caddesinin kesiştiği
yerdenbaşlamak üzere, Ada Caddesi devamı ile Küçücek Caddesi ile 5033 Sokağın kesiştiği
noktaya kadar olan kısımda ve bu kısma sağlı ve sollu olarak her iki yönüne açılan sokaklarda 50
metre içeriye girmek üzere mevcut noterlikle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir
yerde,
9- Başiskele İkinci Noterliğinin; Selahattin Eyyübi Caddesi ile Yavuz Caddesinin kesiştiği
yerden başlayarak, Selahattin Eyyübi Caddesinin Pasinler Caddesi ile birleştiği noktaya kadar,
Pasinler Caddesinin devamı ile Gazneli Mahmut Caddesinin kesiştiği noktaya kadar, Gazneli
Mahmut Caddesinin devamı ile Meriç Sokağı ile birleşme noktasına kadar, Meriç Sokağının
Yavuz Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayarak, bu yerden Yavuz Caddesinin devamı ile
Selahattin Eyyübi Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar ve bu alan içerisinde kalan yer ve bu
caddelere açılan cadde ve sokaklar içinde mevcut noterlikle haksız rekabet ortamı yaratmayacak
uygun bir yerde,
10- Batman Sekizinci Noterliğinin; Körüklü Yolu Caddesinin 3501. Sokakla kesiştiği
yerden başlayarak, Körükyolu Caddesinin Türkiye Petrolleri A.O. Bulvarının kesiştiği kavşağa
kadar ve bu istikamette Körüklü Yolu Caddesinin sağ tarafı ve sağ tarafın 100'er metre iç
kısımlarını kapsayan alanlarda mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir
yerde,
11- Batman Dokuzuncu Noterliğinin; Batman - Bitlis Karayolu Demokrasi Bulvarının
4301. Sokakla kesiştiği yerden başlayarak, Sanayi Kavşağına kadar, Demokrasi Bulvarının sol
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tarafı ve sol tarafın 100'er metre iç kısımlarını kapsayan alanlarda mevcut noterliklerle haksız
rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
12- Batman Onuncu Noterliğinin; Batman - Diyarbakır Karayolu Türkiye Petroller A.O.
Bulvarının (Ahmet Necdet Sezer Blv.) Kıbrıs Şehitleri Bulvarıyla kesiştiği yerden başlayarak,
Türkiye Petrolleri A.O. Bulvarının 2629. Sokakla kesiştiği yere kadar ve buradan 2629. Sokağın
Mezopotamya Caddesinin Kıbrıs Şehitleri Bulvarının kesiştiği yere kadar ve buradan Kıbrıs
Şehitleri Bulvarının Türkiye Petrolleri A.O. Bulvarıyla kesiştiği kavşağa kadarki kısmın bulvar,
cadde ve sokakların sağ tarafı ile iç kısımlarının tamamını kapsayan alanlarda mevcut
noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
13- Bodrum Onikinci Noterliğinin; Mumcular Mahallesi Menderes Bulvarının Atatürk
Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar olan bölümünün tamamında ve Atatürk Caddesinin Menderes
Bulvarı ile kesiştiği noktadan başlayarak, Barbaros Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar olan
kısmın tamamında ve bu Cadde ve bulvarlara açılan sokakların 100 metre derinliklerinde mevcut
noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
14- Bolu Yedinci Noterliğinin; D100 Karayolunun Şehitler Caddesi ile kesiştiği yerden
başlamak üzere, Şehitler Caddesi devamla Kanalüstü Sokak ile Yetki Sokağın kesişerek
oluşturduğu kavşağa kadar ve bu Caddeye açılan cadde ve sokaklarda sağlı ve sollu olarak her iki
yönüne açılan sokaklarda 100 metre içeriye girmek üzere, mevcut noterliklerle haksız rekabet
ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
15- Bozüyük İkinci Noterliğinin; İsmet İnönü Caddesinin Hasan Hüseyin Ağa Sokak ve
karşısında Temel Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak, bu Caddenin Hacı Hafız Sokak ve
Mektep Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar olan kısmında (başlangıç ve bitiş noktalarındaki sokak
ve caddeler hariç olmak üzere) ve bu kısma açılan sağlı sollu cadde ve sokakların 50'şer metre
derinliklerinde olmak üzere mevcut noterlikle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir
yerde,
16- Bucak Üçüncü Noterliğinin; Cumhuriyet Caddesi ve devamında Atatürk Caddesinin
3624. Sokak ile kesiştiği kavşağa, bu kavşaktan 3624. Sokağın İnan Caddesi ile kesiştiği noktaya
ve devamında Barutlu Caddesinin Fevzi Paşa Caddesi ile birleştiği noktaya kadar ve Fevzi Paşa
Caddesinin Cumhuriyet Caddesi ile kesiştiği bölüme kadar olan cadde ve sokakların her iki
yanında ve bu sınırların içerisinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı
yaratmayacak uygun bir yerde,
17- Bulancak İkinci Noterliğinin; Meydan Caddesi ve Atatürk Caddesinin Millet Caddesi
ile kesiştiği noktadan devamla Millet Caddesinin Şemsettin Caddesi ile kesiştiği noktadan
Şemsettin Caddesinin devamını takip eden sınırın doğusunda kalan alandaki cadde ve sokaklarda
mevcut noterlikle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
18- Burdur Dördüncü Noterliğinin; 10. Sokağın Ali Kemal Erdem Bulvarı ile kesiştiği
noktadan bu Bulvar boyunca tek yönlü olarak Batı yönünde 4. Sokağın köşesine kadar, 4. Sokağın
Kuzey yönünde Burdur Gölüne doğru Şair Nedim Caddesine kadar olan noktaya, Şair Nedim
Caddesinin Doğu yönünde 10. Sokak ile kesiştiği noktaya, 10. Sokağın Güney yönünde Ali
Kemal Erdem Bulvarı ile kesiştiği noktaya kadar olan cadde ve sokakların tek yönünde kalan
sınırlar içerisinde tüm cadde ve sokakları kapsayacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet
ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
19- Çanakkale Sekizinci Noterliğinin; Atatürk Caddesinin İbrahim Terzioğlu Caddesi ile
kesiştiği yerden başlayarak, Atatürk Caddesi devamla Atatürk Caddesinin Şehit Başçavuş Ahmet
Alkan Sokak ve Sanayi Caddesiyle kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu kısımlara açılan cadde
ve sokakların 20 metre derinliğine kadar mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak
uygun bir yerde,
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20- Çankırı Üçüncü Noterliğinin; Aksu Mahallesi Zafer Caddesinin Yanlar Caddesi ile
kesiştiği yerden başlayarak, Zafer Caddesinin Mehmet Akif Ersoy Caddesi ile kesiştiği yerekadar,
Ali İnandık Caddesinin Mehmet Akif Ersoy Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Ali İnandık
Caddesinin Taş Mescid Caddesi ile kesiştiği yere kadar, Kardelen Sokağın Ali İnandık Caddesi
ile kesiştiği yerden başlayarak, Kardelen Sokağın Taş Mescid Caddesi ile kesiştiği yere kadar, Taş
Mescid Caddesinin Kardelen Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak, Taş Mescid Caddesinin
İsfendiyar Sokak ile kesiştiği yere kadar, İsfendiyar Sokağın Taş Mescid Caddesi ile kesiştiği
yerden başlayarak, İsfendiyar Sokağın Mehmet Akif Ersoy Caddesi ile kesiştiği yere kadar,
Yanlar Caddesinin Mehmet Akif Ersoy Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Yanlar
Caddesinin Zafer Caddesi ile kesiştiği yere kadar ve Mehmet Akif Ersoy Caddesinin, Yanlar
Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Mehmet Akif Ersoy Caddesinin Zafer Caddesi ile
kesiştiği yere kadar olan bölümde ve bu bölümlere açılan cadde ve sokakların 100 metre
derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir
yerde,
21- Çerkezköy Yedinci Noterliğinin; Malkoçoğlu Caddesinin Dindar Sokak ile kesiştiği
noktadan başlayarak, Üzümlü Sokak ile kesiştiği noktaya kadar, Üzümlü Sokağın Malkoçoğlu
Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayarak, Eray Sokak ile kesiştiği noktaya kadar olan kısmı
üzerinde ve buralara açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde yer alacak şekilde
mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
22- Çeşme İkinci Noterliğinin; Alaçatı Mahallesi Atatürk Bulvarının 6032. Sokak ve
İnönü Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, 1500. Sokak ve Rıza Ertan Caddesi ile kesiştiği
yere kadar olan bölümde sağlı sollu her iki tarafta 100 metre derinlikte olmak üzere mevcut
noterlikle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
23- Çorlu Onbirinci Noterliğinin; Esentepe Mahallesi Çamlıbel Caddesinin Eski Bağlar
Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayarak, Çamlıbel 2.Sokak ile kesiştiği noktaya kadar olan kısım
üzerinde ve bu Caddeye açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde mevcut noterliklerle
haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
24- Düzce Onuncu Noterliğinin; Eski Bolu Caddesinin D100 Karayolu ile birleştiği
yerden başlayarak, bu Caddenin devamı ile Şehit Sadık Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısım
üzerinde ve bu kısma sağlı - sollu olarak her iki yönüne açılan sokaklarda 50 metre içeriye girmek
üzere mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
25- Elbistan Dördüncü Noterliğinin; Adnan Menderes Bulvarının Hamza Akbaş Caddesi
ve SögütlüCaddesinin kesiştiği noktadan başlayarak, Adnan Menderes Bulvarını devamla
Terminal Caddesi ve Tepebaşı Caddesinin kesiştiği noktaya kadar olan kısım üzerinde ve bu
kısımla bağlantılı olan cadde ve sokaklarda 50 metre derinliğe kadar olan bölgede, mevcut
noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
26- Erbaa İkinci Noterliğinin; Gazi Bulvarının Recep Tayyip Erdoğan Bulvarıyla
(Amasya - Erzurum Karayolu) kesiştiği yerden devamla Doğu yönünde İhsan Kocaoğlu Caddesi
ile kesiştiği noktaya kadar, İhsan Kocaoğlu Caddesinden Güneye doğru devamla Kestane
Caddesinin İzzettin Çağpar Caddesiyle birleştiği noktaya kadar, İzzettin Çağpar Caddesinin Gazi
Bulvarı ile kesiştiği noktadan Gazi Bulvarının Doğu yönünün (Gazi Bulvarının ihdas alanı içinde
kalan sadece Doğu yönü) Kuzeye doğru Recep Tayyip Erdoğan Bulvarıyla (Amasya- Erzurum
Karayolu) kesiştiği noktaya kadar olan içinde kalan cadde ve sokakların tamamında olmak üzere
mevcut noterlikle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
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27- Fatsa Dördüncü Noterliğinin; Samsun - Ordu Karayolunun Batıda Arslan Aydınlık
Caddesiyle kesiştiği noktadan başlayarak, Doğuda Kumru - Korgan Yolunu kestiği noktaya kadar,
Kumru - Korgan Yolundan Güneye doğru Ata Caddesini kestiği noktaya kadar, Samsun - Ordu
Karayolunun Arslan Aydınlık Caddesi ile kesiştiği yerden Güneye doğru Mandıra Caddesi
boyunca ve devamla Ata Caddesinin Kumru Korgan Yoluyla kesiştiği noktaya kadar olan alan
içerisinde kalan cadde ve sokaklar dahil olmak üzere mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı
yaratmayacak uygun bir yerde,
28- Fethiye Dokuzuncu Noterliğinin; Göcek Mahallesi Turgut Özal Caddesinin Atatürk
Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayarak, Turgut Özal Caddesinin tamamında ve devamla Çarşı
Yolu Caddesinin Sıtkı Koçman Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar olan kısmında, İnönü
Bulvarının tamamında ve bu bölümlere açılan sokakların 100 metre derinliklerinde mevcut
noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
29- Hendek İkinci Noterliğinin; Osman Yılmaz Caddesinin Alparslan Türkeş Caddesi ile
kesiştiği yerden başlayarak, Ziya Gökalp Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar olan kısım üzerinde
sağlı ve sollu olmak üzere her iki tarafında açılan sokak ve caddelerden 100 metre içeriye girmek
üzere mevcut noterlikle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
30- Isparta Onbirinci Noterliğinin; Atatürk Bulvarının 153. Cadde ile kesiştiği noktanın
Doğu cephesinden başlayarak, 154. Cadde ile kesiştiği yerden Kuzeydoğuya doğru, 3242.
Sokaktan devamla 3235. Sokak ve Doğan Kımıllı Caddesi ile birleşerek Güneye doğru, Atatürk
Bulvarı ile kesiştiği kavşağın 153. Cadde ile kesiştiği noktaya kadar olan sınırlar içerisinde kalan
tüm cadde ve sokaklar olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak
uygun bir yerde,
31- İnegöl Sekizinci Noterliğinin; Mahmudiye Mahallesi Anafartalar Caddesinin Ertuğrul
Gazi Caddesiyle kesiştiği yerden başlayarak, Ertuğrul Gazi Caddesi boyunca, Ertuğrul Gazi
Caddesinin Kahraman Sokak ve 1. Köprülü Sokak ile kesiştiği noktaya kadar sağ ve soldan 100
metre derinliğe kadar olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak
uygun bir yerde,
32- İnegöl Dokuzuncu Noterliğinin; Park Caddesinin Bekarzade Sokak ve Ali Galip
Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak, Park Caddesi boyunca ve devamında Mimar Sinan Caddesi
ile kesiştiği noktadan Mimar Sinan Caddesi boyunca Mimar Sinan Caddesinin Şeyh Kamil
Caddesi ve Farabi Sokakla kesiştiği noktaya kadar sağdan ve soldan 50 metre derinliğe kadar
olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
33- Kadirli Üçüncü Noterliğinin; Cengiz Topel Mahallesi Devlet Bahçeli Bulvarının
(Osmaniye Bulvarı) 1285. Sokakla kesiştiği yerden başlayarak, Çanakkale Caddesinin bulunduğu
kavşağa kadar olan kısımda sağlı sollu 50'şer metre ara sokaklara girebilecek şekilde mevcut
noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
34- Kahta İkinci Noterliğinin; Mustafa Kemal Caddesinin Adeviye Bulvarı ve Turgut
Özal Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayarak, Baraj Yolu Caddesi istikametine devamla Baraj
Yolu Caddesinin Atatürk Caddesi ve Turgut Reis Caddesi ile kesiştiği kavşağa kadar olan
kısımlarla bağlantılı olan ara cadde ve sokaklarda 50 metre derinliğe kadar olan bölgede mevcut
noterlikle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
35- Karaman Altıncı Noterliğinin; Zeytin Dalı (Mut Caddesi) ile Dr. Aziz Tarhan
Caddesinin kesiştiği noktadan başlamak üzere, Aziz Tarhan Caddesi, Ereğli Caddesi, Ahi Ervan
Caddesini devamla İbrahim Ökten Caddesinin Zeytin Dalı Caddesiyle kesiştiği yere kadar olan
alan içerisindeki tüm cadde ve sokaklar ile bu sınırları oluşturan cadde ve sokakların bu alana
bakan taraflarında mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
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36- Kırıkhan Üçüncü Noterliğinin; Mehmet Sapmaz Bulvarında Delibekirli Çayı
üzerindeki köprüden başlayarak, Adnan Menderes Bulvarını da kapsayacak şekilde devamındaki
İsmail Turan Bulvarının Toki Sitesi Yolu ile kesiştiği yere kadar sağlı sollu 50'şer metre ara
sokaklara girebilecek şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir
yerde,
37- Kırıkkale Yedinci Noterliğinin; Nenehatun Caddesinin Atatürk Bulvarı ile kesiştiği
yerden başlayarak, Nenehatun Caddesinin Halide Edip Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan
bölümünde ve bu bölüme açılan cadde ve sokakların 100 metre derinliklerinde mevcut
noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
38- Kızıltepe Altıncı Noterliğinin; İpekyolu Caddesinin Ceylanpınar Kavşağından
başlayarak, Batı yönünde Akyazı yolunun İpekyolu Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan alan
içerisinde kalan bölgede yolun her iki cephesinin 50'şer metre içlerine kadar olan alanlarda
mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
39-

Kızıltepe

Yedinci

Noterliğinin;

Mardin

Caddesi

ile

Vatan

Caddesinin

kesiştiğikavşaktan başlayarak, Mardin Caddesini devamla bu Caddenin TOKİ Caddesi ile
kesiştiği kavşağa kadar olan kısım üzerinde ve bu kısmın her iki cephesinin 50'şer metre içlerine
kadar olan alanlarda mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
40- Kilis Dördüncü Noterliğinin; Kilis İkinci Noterliğinin ihdas alanının Mercidabık
Caddesinin Yavuz Sultan Selim Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayarak, İnönü Bulvarına,
buradan devamla Orgeneral Safter Necioğlu Bulvarının Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarının Güney
kısmı ile kesiştiği noktada bitmek üzere ve İnönü Bulvarının ara cadde ve sokaklarda 50 metre
derinliğe kadar kadar olan bölge olarak düzeltilerek, Orgeneral Safter Necioğlu Bulvarının
Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarının kuzey kısmı ile kesiştiği noktadan başlayarak, Orgeneral Safter
Necioğlu Bulvarının Kilis Küçük Sanayi Sitesinin bulunduğu dönerli kavşağa kadar olan kısım
üzerinde ve Orgeneral Safter Necioğlu Bulvarının bağlantılı olduğu ara cadde ve sokaklarda 50
metre derinliğe kadar olan bölgede mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak
uygun bir yerde,
41- Kumluca Üçüncü Noterliğinin; Karasin Sokağın Kumluca 2. Noterliği ihdas alanından
çıkarılmasına, Adnan Menderes Bulvarının 50. Yıl Caddesi ile kesiştiği noktadan bu Caddenin
Karasin Sokak ile birleştiği yere kadar çift yönlü olarak, Karasin Sokağın Adnan Menderes
Bulvarı ile kesiştiği noktaya kadar çift yönlü olarak, Adnan Menderes Bulvarının Antalya - Doğu
yönüne doğru 50. Yıl Caddesi ile kesiştiği yere kadar Güney tek cepheli olarak, bu sınırlar
içerisinde kalan tüm cadde ve sokaklar olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı
yaratmayacak uygun bir yerde,
42- Manavgat Onuncu Noterliğinin; Kemer Bulvarının Manavgat Caddesi ile kesiştiği
noktadan başlamak üzere, Güneybatı yönüne, Kemer Bulvarından devamla Side Bulvarının İnönü
Bulvarı ile kesiştiği noktadan başlamak üzere, Güneydoğu yönüne, Atatürk Bulvarından devamla
Adnan Menderes Bulvarının Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ile kesiştiği noktadan devamla Kemer
Caddesinin Manavgat Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar olan alan ve alanı belirlemek için
sayılan tüm bulvar ve caddelerin çift yönü olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet
ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
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43- Mardin Dördüncü Noterliğinin; Hükümet Caddesinin Mehtap Caddesi ile kesiştiği
yerden başlayarak, Batıya doğru 2037. Sokak ile kesiştiği yere kadar, Hürriyet Caddesinden
Kuzeye doğru Zafer Caddesi ile kesiştiği yere kadar, Zafer Caddesinden Kuzeydoğuya doğru
devamla Hükümet Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan alanda mevcut noterliklerle haksız rekabet
ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
44- Mudanya İkinci Noterliğinin; Halitpaşa Caddesinin İstasyon Caddesi ile birleştiği
yerden başlayarak, Bursa Asfaltı Caddesi boyunca, Bursa Asfaltı Caddesinin Servet Efendi
Sokakla Işıklı Köyü Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar sağdan ve soldan 100 metre derinliğe
kadar olan bölgede mevcut noterlikle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
45- Muğla Beşinci Noterliğinin; İsmet Çatak Caddesinin Hürriyet Sokak ile kesiştiği
noktadan başlayarak, Koca Mustafa Efendi Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar olan kısmının
Muğla Üçüncü Noterliğinin ihdas alanından çıkartılarak, İsmet Çatak Caddesinin Hürriyet Sokak
ile kesiştiği noktadan başlayarak, İsmet Çatak Caddesinin 14. Sokak ile kesiştiği yere kadar, 14.
Sokağın devamla Haluk Özsoy Caddesi ile kesiştiği yere kadar, Haluk Özsoy Caddesinin devamla
Zihni Derin Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar olan bölümde ve bu bölümlerin her iki tarafında
100 metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak
uygun bir yerde,
46- Nazilli Beşinci Noterliğinin; 505. Sokağın Mehmet Özalp Bulvarı ile kesiştiği
kavşaktan başlayarak, 505. Sokak boyunca, 505. Sokağın 172. Sokak ile kesiştiği yere kadar,
Şehit Naci Ülker Bulvarının Denizli - Aydın yolu ile kesiştiği yerden başlayarak, Şehit Naci Ülker
Bulvarını devamla bu Bulvarın 537. ve 429. Sokaklarla kesiştiği noktaya kadar olan bölümde
sağlı sollu ve iki taraftan içeri doğru 100 metre derinliklerinde mevcut noterliklerle haksız rekabet
ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
47- Nevşehir Yedinci Noterliğinin; Sümer Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesinin Lale
Sanayi Sitesi 16. Blokla kesiştiği noktadan başlayarak, Fevzi Çakmak Caddesini devamla bu
Caddenin Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı (D300 Otoyolu) ile kesiştiği noktaya kadar, buradan
devamla Necip Fazıl Kısakürek Bulvarının Lale Sanayi Sitesi 16. Blokla kesiştiği noktaya kadar
ve buradan devamla Lale Sanayi Sitesi 16. Blokun Fevzi Çakmak Caddesi ile kesiştiği noktaya
kadar olan alanda bulunan Lale Sanayi Sitesinin içerisindeki tüm cadde ve sokakları kapsar
şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
48- Nurdağı Üçüncü Noterliğinin; Çelikkan Caddesinin Arzu Sokak ile kesiştiği noktadan
başlamak üzere, Çelikkan Caddesinin devamı olan Hilmi Kutlubay Caddesinin Reyhan Sokak ile
kesiştiği noktaya kadar olan kısım üzerinde ve bu kısımla bağlantılı olan cadde ve sokaklarda 50
metre derinliğe kadar olan bölgede mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak
uygun bir yerde,
49- Nusaybin İkinci Noterliğinin; Batısı 27 Mayıs Caddesi, Doğusu Kültür Sokak (Çağ
Çağ Deresi), Güneyi Seher Sokak, Kuzeyi İpekyolu Caddesi olmak üzere arada kalan bölgede
mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
50- Ordu Sekizinci Noterliğinin; Kuzeyde Bülent Ecevit Bulvarının (Sahil Caddesi)
Batıda 4. Sokakla kesiştiği nokta ile Doğuda 94. Sokakla kesiştiği noktaya kadar (Bülent Ecevit
Bulvarının her iki yönü dahil), Doğuda 94. Sokaktan Güneye doğru Perşembe Caddesinden
devamla 87. Sokak boyunca, Batıda 4. Sokaktan Güneydoğuya doğru 83. Sokakla kesiştiği
noktaya kadar, Güneyde Perşembe Caddesi devamla 87. Sokak, devamla 90. Sokak, devamla 86.
Sokak, devamla 85. Sokak, devamla 84. Sokak, devamla 83. Sokak boyunca olmak üzere mevcut
noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
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51- Osmaniye Dokuzuncu Noterliğinin; Fakıuşağı Mahallesi Derebaşı Sokak, Prof. Dr.
Alper Akınoğlu Caddesi, Kazım Tülüce Bulvarının kesiştiği kavşaktan başlayarak (Derebaşı
Sokak ve Prof. Dr. Alper Akınoğlu Caddesi girişleri hariç olmak üzere), Kazım Tülüce Bulvarını
devamla bu Bulvarın mahalle içinde bittiği 45014. Sokağa kadar sağlı sollu 300'er metre ara
sokaklara girebilecek şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir
yerde,
52- Osmaniye Onuncu Noterliğinin; 10017. Sokağın 10020. Sokakla kesiştiği yerden
başlamak üzere, 10017. Sokağın Akyar Caddesi ile kesiştiği yere kadar sağlı sollu 100 metre
derinliklerine kadar olan alanda mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun
bir yerde,
53- Ödemiş Dördüncü Noterliğinin; Şehit Adnan Menderes Bulvarının Atatürk Caddesi
ile kesiştiği yerden başlayarak, Adnan Menderes Bulvarını devamla bu Bulvarın 1081. ve 1257.
Sokaklar ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde sağlı sollu ve bu bölüme açılan cadde ve
sokaklarda 100 metre derinliklerine kadar olan kısım Ödemiş Üçüncü Noterliğinin ihdas
alanından çıkartılarak, Şehit Adnan Menderes Bulvarının Atatürk Caddesi ile kesiştiği yerden
başlayarak, Adnan Menderes Bulvarını devamla bu Bulvarın 1081. ve 1257. Sokaklar ile kesiştiği
yere kadar olan bölümünde sağlı sollu ve bu bölüme açılan cadde ve sokaklarda 100 metre
derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir
yerde,
54- Reyhanlı Üçüncü Noterliğinin; Recep Tayyip Erdoğan Caddesinin (Antakya Cilvegözü Yolu) Reyhanlı ilçesi girişinde Atatürk Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Atatürk
Caddesini devamla bu Caddenin 160. Sokak ve 299. Sokakla kesiştiği yere kadar sağlı sollu 50'şer
metre kadar ara sokaklara gidebilecek şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı
yaratmayacak uygun bir yerde,
55- Reyhanlı Dördüncü Noterliğinin; Ertuğrul Gazi Caddesinin Tayfur Sökmen
Bulvarının kesiştiği yerden başlayarak, Tayfur Sökmen Bulvarını devamla bu Bulvarın Ahmet
Çalım Meydanı ile kesiştiği yere kadar, sağlı sollu 100'er metre ara sokaklara girebilecek şekilde
mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
56- Salihli Beşinci Noterliğinin; Menderes Caddesinin Abay Caddesi ile kesiştiği yerden
başlamak üzere, Menderes Caddesini devamla Millet Caddesinde ve bu Caddenin Şüheda Caddesi
ile kesiştiği yere kadar sağlı sollu iki tarafı, Şüheda Caddesinin Millet Caddesi ilekesiştiği yerden
başlayarak, Avar Caddesi ile kesiştiği yere kadar, Şüheda Caddesinin iki tarafı ve Avar
Caddesinin Şüheda Caddesi ile kesiştiği yerden Abay Bulvarı ile kesiştiği yere kadar, Avar
Caddesinin sağlı sollu ve Avar Caddesine açılan cadde ve sokaklarda 100 metre derinliklerinde
mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
57- Silivri Yedinci Noterliğinin; D-110 Karayoluna paralel Bakaner Sokak, Eczacı Cevdet
Kıran Sokak, İnönü Caddesi ve Nebile Toktaş Sokak ile çevrili ada içerisinde, bu adayı
çevreleyen yukarıda adı geçen sokaklar üzerinde ve İnönü Caddesinin Balözü Sokak ile kesiştiği
yere kadar İnönü Caddesi üzerinde yer alacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı
yaratmayacak uygun bir yerde,
58- Söke Dördüncü Noterliğinin; İstasyon Caddesinin Özmen Sokak ile kesiştiği
noktadan başlamak üzere, İstasyon Caddesini devamla bu Caddenin Aydın Caddesi ile kesiştiği
noktaya kadar ve buradan devamla Aydın Caddesinin Novada kavşağına açılan bölümüne kadar
her iki caddede ve bu caddelere açılan sokaklarda sağlı sollu 100 metre derinliklerinde mevcut
noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
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59- Tatvan İkinci Noterliğinin; Cumhuriyet Caddesinin İskele Caddesi ile kesiştiği yerden
başlayarak, Cumhuriyet Caddesi boyunca bu Caddenin Güzeldere Sokakla kesiştiği yere kadar
olan kısmın her iki tarafının 50 metre derinliklerine kadar olacak şekilde mevcut noterlikle haksız
rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
60- Turgutlu Beşinci Noterliğinin; Fatih Caddesinin Uşak - İzmir Yolu ile kesiştiği
noktadan başlamak üzere, Fatih Caddesi, Millet Caddesi, Mimar Sinan Caddesini devamla Mimar
Sinan Caddesinin Uşak - İzmir Yolu ile kesiştiği yere kadar olan bölümün her iki tarafında ve bu
bölüme açılan cadde ve sokaklarda 100 metre derinlikte mevcut noterliklerle haksız rekabet
ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
61- Urla İkinci Noterliğinin; Bülent Baratalı Caddesinin Zafer Caddesi ile kesiştiği
noktadan başlayarak, Bülent Baratalı Caddesinin sol tarafında ve sol tarafa açılan cadde ve
sokakların 100 metre derinliklerinde, Bülent Baratalı Caddesine devamla 75. Yıl Caddesinin Uğur
Mumcu Kavşağı ile kesiştiği yere kadar olan kısmın sol tarafında ve bu sol tarafa açılan cadde ve
sokaklarda 100 metre derinliklerinde mevcut noterlikle haksız rekabet ortamı yaratmayacak
uygun bir yerde,
62- Uşak Sekizinci Noterliğinin; Gazi Bulvarının Celal Bayar Caddesi ve Halil Gedik
Bulvarı ile kesiştiği noktadan başlayarak, Ergenekon Caddesi ve 8. Ray Sokak ile kesiştiği yere
kadar olan kısmında, Gazi Bulvarının belirtilen aralığına Kuzey yönüne açılan sokak ve
caddelerin ilk 200'er metre derinliklerinde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı
yaratmayacak uygun bir yerde,
63- Uşak Dokuzuncu Noterliğinin; Orhan Dengiz Bulvarının Kazım Karabekir Caddesi ve
Bahçeli Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak, Ulubey istikametinde Necati Özen Caddesi ile
kesiştiği yere kadar olan kısmının her iki tarafında ve bu kısma açılan sağlı sollu sokak ve
caddelerin ilk 100'er metre derinliklerinde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı
yaratmayacak uygun bir yerde,
64- Van Onbirinci Noterliğinin; Van - Erciş Karayolunun Zeve Caddesi ile kesiştiği
yerden başlayarak, Kuzeye doğru Van - Erciş Karayolunun Şemsibey Caddesi ile kesiştiği yere
kadar olan kısmın her iki tarafında 100 metre derinliklerini de içine alacak şekilde diğer
noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
65- Van Onikinci Noterliğinin; Cumhuriyet Caddesinin Doğu Caddesi ile kesiştiği yerden
başlayarak, Doğu Caddesini devamla bu Caddenin Erekdağı Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan
kısmın her iki tarafından 100 metre derinliklerinde mevcut noterliklerle rekabet ortamı
yaratmayacak uygun bir yerde,
66- Yalova Dokuzuncu Noterliğinin; Şehit Ömer Faydalı Caddesinin Doruk Sokakla
kesiştiği noktadan başlayarak, bu Sokağın Ali Şener Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan
devamla bu Caddenin Kalem Sokakla kesiştiği yere kadar, buradan devamla bu Sokağın Hisar
Sokakla kesiştiği yere kadar, Hisar Sokak ve Sanat 2. Sokak devamla Şehit Ömer Faydalı Caddesi
ile kesiştiği noktaya kadar ve buradan devamla bu Caddenin Doruk Sokak ile keşistiği yere kadar
olan alanın tamamında mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
5959/9/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:
3194 Sayılı İmar Kanununun ilgili hükümlerine uygun olarak görev ve sorumluluklarını
yerine getirmedikleri idarelerince tespit edilen aşağıdaki yapı müteahhitlerinin yetki belge
numaraları, aynı Kanunun 42 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası doğrultusunda, karşılarında yazılı
iptal veya iptalin kaldırılmasına ilişkin İl Müteahhitlik Yetki Belge Komisyon Kararları ile işlem
tesis edilmiştir.
Eskişehir İli, 21-L-2-C Pafta, 8557 Ada, 2 Parsel - Kasım KARAKAŞ
(0026112041514756) - 21.07.2020 tarihli ve İYKB-150 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı
ile 1 (bir) yıl.
Eskişehir İli, 21-N-4-A Pafta, 8891 Ada, 24 Parsel - Erkan EKENER
(0026112786392340) - 21.07.2020 tarihli ve İYKB-149 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı
ile 1 (bir) yıl.
Eskişehir İli, 21-N-4-A Pafta, 9413 Ada, 19 Parsel - Erkan EKENER
(0026112786392340) - 21.07.2020 tarihli ve İYKB-148 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı
ile 1 (bir) yıl.
Eskişehir İli, 14746 Ada, 22 Parsel - Hikmet SÖNMEZ (0026111689976367) 21.07.2020 tarihli ve İYKB-147 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl.
Eskişehir İli, 21-M-1-D Pafta, 8743 Ada, 41 Parsel - Ahmet DEMİR
(0026111246991012) - 21.07.2020 tarihli ve İYKB-146 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı
ile 1 (bir) yıl.
Eskişehir İli, 20-L-1-B Pafta, 9385 Ada, 10 Parsel - Kutbeddin ALTUN
(0026111283284412) - 21.07.2020 tarihli ve İYKB-145 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı
ile 1 (bir) yıl.
Eskişehir İli, 20-L-2-A Pafta, 9334 Ada, 1 Parsel - TÜR-EV Nak. Hırd. İnş. Malz. İnş.
Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. (0026310059988066) - Şirket Ortağı Metin ALP - 21.07.2020 tarihli
ve İYKB-143 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl.
Eskişehir İli, 21-N-4-A Pafta, 1419 Ada, 782 Parsel - ARDA-ÇINAR İnş. Tarım ve Hayv.
Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti. (0026311363897203) - Şirket Ortağı Nuri TURAN - 21.07.2020 tarihli
ve İYKB-142 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl.
Kastamonu İli, 1042 Ada, 1 Parsel - CLK Tasarım Taah. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.
(0037313931561012) - Şirket Ortağı Naim ÇOLAK - 23.07.2020 tarihli ve 06 sayılı İl Yetki
Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl.
Bolu İli, 1368 Parsel - Şerif ÖZDEMİR (0014112077838111) - 10.07.2020 tarihli ve 0335
sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl.
Bolu İli, 1193 Ada, 5 Parsel - Yavuz KOÇAK (0034110246941712) - 22.07.2020 tarihli
ve 0342 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl.
Bolu İli, 2364 Ada, 2 Parsel - Arif ÇETİN (0014112296678430) - 22.07.2020 tarihli ve
0344 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl.
Bursa İli, H22D05D Pafta, 156 Ada, 3 Parsel - GÜRYILDIZ İnş. Eml. Yapı Malz. Mob.
Dek. San. ve Tic. Ltd. Şti. (0016311304262412) - Şirket Ortağı Osman YILDIZHAN
(0016110351556002) - 14.07.2020 tarihli İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl.
İstanbul İli, F22D25C1C Pafta, 53 Ada, 6 Parsel - MENGÜKAN İnş. San. ve Tic. Ltd.
Şti. (0034311962382021) - Şirket Ortağı Nürettin MENGÜKAN (0034110281708010) 13.07.2020 tarihli ve 09 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl.
İstanbul İli, G22A05C1C Pafta, 7467 Ada, 4 Parsel - Aydın MIZRAK
(0034112618388558) - 13.07.2020 tarihli ve 11 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir)
yıl.
İstanbul İli, F22C21D1D Pafta, 435 Ada, 42 Parsel - Necdet ÖZGÜREL
(0034111512043065) - 13.07.2020 tarihli ve 10 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir)
yıl.
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Sakarya İli, 240 Ada, 4 Parsel - İNCİ İnş. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti.
(0054315360246420) - Şirket Ortağı Cengiz ARSLAN - 13.07.2020 tarihli ve 553 sayılı İl Yetki
Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl.
Konya İli, 20J4 Pafta, 20750 Ada, 7 Parsel - AHMET COŞKUN İnş. Tar. Gıda Oto. San.
ve Tic. Ltd. Şti. (0042313751093403) - Şirket Ortağı Ahmet COŞKUN - 29.07.2020 tarihli ve
İPTAL-2020-5-004 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl.
Konya İli, M29 Pafta, 25863 Ada, 3 Parsel - YAŞTAK Yapı İnş. Oto. Geri Dön. İç ve Dış
Tic. Ltd. Şti. (0042315117500565) - Şirket Ortağı Süleyman YAZAR - 14.07.2020 tarihli ve
İPTAL-2020-3-014 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl.
Ankara İli, 66KM-IVA Pafta, 45553 Ada, 2 Parsel - Ahmet ŞAHİN (0006111415165221)
- 16.06.2020 tarihli ve 2020-56 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl.
Ankara İli, 1859 Ada, 2 Parsel - Ümit TENGİLİMOĞLU (0006110024610402) 15.06.2020 tarihli ve 2020-55 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl.
Ankara İli, 31263 Ada, 3 Parsel - CSA Eml. Petr. Oto. Teks. İnş. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.
(0006315568736157) - Şirket Ortağı Ahmet YALÇINKAYA (0006110370555102) - 12.05.2020
tarihli ve 2020-29 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl.
Ankara İli, 45567 Ada, 27 Parsel - Ataman KAPAKLI - 20.07.2020 tarihli ve 2020-61
sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl.
Ankara İli, 1554 Ada, 8 Parsel - Osman DURAK (0006110034075666) - 20.07.2020
tarihli ve 2020-60 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl.
Ankara İli, I29-B-04-A-4C Pafta, 23795 Ada, 8 Parsel - ALVER Gıda Nak. İnş. Teks.
San. Tic. Ltd. Şti. (0006315571606311) - Şirket Ortağı Mustafa ALVER - 20.07.2020 tarihli ve
2020-59 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl.
Ankara İli, 69KTIVd Pafta, 30647 Ada, 18 Parsel - KANSIZOĞLU İnş. Gıda San. Tic.
Ltd. Şti. - 29.07.2020 tarihli ve 2020-64 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl.
Ankara İli, 2044 Ada, 5 Parsel - Gürhan BATMAZ (0006110022956220) - 29.07.2020
tarihli ve 2020-62 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl.
Ankara İli, 239 Ada, 14 Parsel - Murat DURAK (0006111161991603) - 29.07.2020 tarihli
ve 2020-63 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl.
Ankara İli, 737 Ada, 16 Parsel - Satı KÖLE (SARGIN) (0006113230784748) 29.07.2020 tarihli ve 2020-66 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl.
Elazığ İli, 4110 Ada, 4 Parsel - HAYIRLI İnş. Taah. Hayv. Tic. ve San. Ltd. Şti.
(0023315430945411) - Şirket Ortağı Ali Nurettin KIYMAK - 16.07.2020 tarihli ve İYKB-3 sayılı
İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl.
Elazığ İli, 1235 Ada, 9 Parsel - Abdulmuttalip BAYTEMUR (0023110149873366) 16.07.2020 tarihli ve İYKB-1 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl.
Elazığ İli, 168 Ada, 69 Parsel - Mustafa DEMİR (0023112906252048) - 16.07.2020
tarihli ve İYKB-2 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl.
Aydın İli, 8/1 Pafta, 101 Ada, 14 Parsel - Turgay AKGÜLLER (0009110066506002) 20.07.2020 tarihli İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl.
Bolu İli, 1390 ada, 3 Parsel - İshak YAPILMIŞ (0006110355281148) - 10.07.2020 tarihli
ve 0339 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile yetki belge iptalinin kaldırılması.
Söz konusu yapı müteahhitlerinin yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması
dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,
Yetki belge numarası olmayan gerçek ve tüzel kişiler ile şirket müdürlerinin yetki belge
numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde iptal süresince verilmemesine,
Karar verilmiştir.
İlgililere duyurulur.
6012/1-1
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
Yarışmanın Adı
İstanbul’un Mezarları Tasarım Yarışması
Yarışmanın Şekli ve Türü
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesi ile Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı,
Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri
Yarışmaları Yönetmeliği doğrultusunda açılan yarışma; serbest ulusal, güzel sanat eserleri
yarışmasıdır.
Yarışmanın Yeri ve Konusu
Yarışma’nın konusu, kişilikleri, eserleri ve temsil ettikleri değerlerle İstanbul’un olduğu
kadar ülkemizin ortak kültürel hafızasında da iz bırakmış olan kişilerin mezarlarının ve/veya
yakın çevresinin tasarlanmasıdır.
Yarışmaya Katılma Koşulları
Yarışmaya katılacakların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Ekip olarak
katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların idareyle
ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere bir kişiyi ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir.
Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen
sorumludurlar.
Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar şu şekildedir:
• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve T.C. Kimlik Numarası sahibi olmak ve 1 Ocak 2003
tarihinden sonra doğmuş olmak.
• Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.
• Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bu kişilerin 1. dereceden akrabaları,
ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
• Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak.
• Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak
katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).
• Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek,
sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
• Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında
olmamak.
Yarışmaya katılmak isteyenler her bir mezar için 100 TL (Yüz Türk Lirası) şartname
bedeli ödeyerek raportörlüğe kayıt yaptıracaklardır. Şartname bedeli “MEZAR” açıklaması ile
idareye ait banka hesabına, müelliflerden birinin ismi ile yatırılacaktır. Dekont, isim ve iletişim
bilgileri ile kayıt yaptırılacak mezar numarası ve mezar ismi belirtilerek raportörlük adresine eposta yoluyla gönderilecektir. Birden fazla mezar için yarışmaya katılmak isteyenler, katılmak
istedikleri her mezar için ayrıca kayıt olacaklardır.
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Yarışmaya kayıt için son tarih yarışma takviminde belirtilen gündür.
Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış
sayılır.
Yarışma Takvimi
● Yarışmanın İlanı:

7 Ağustos 2020, Cuma

● Kayıtlarla İlgili Soru Sormak için Son Tarih:

20 Ağustos 2020, Perşembe

● Kayıtlarla İlgili Soruların Yanıtlarının İlanı:

24 Ağustos 2020, Pazartesi

● Kayıt Sayısının Açıklanması:

4 Eylül 2020, Cuma

● Kayıt Olmak için Son Tarih ve Yarışmanın Başlangıcı:18 Eylül 2020, Cuma
● Son Soru Sorma Tarihi:

12 Ekim 2020, Pazartesi

● Soruların Yanıtlarının İlanı:

15 Ekim 2020, Perşembe

● Projelerin Son Teslim Tarihi:

24 Kasım 2020, Salı

● Kargo ile Teslim Alım için Son Gün

26 Kasım 2020, Perşembe

● Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi:

2 Aralık 2020, Çarşamba

● Kolokyum ve Ödül Töreni:

12 Aralık 2020, Cumartesi

Jüri Üyeleri
Danışman Jüri Üyeleri
● Ekrem İMAMOĞLU, İBB Başkanı
● Mahir POLAT, İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı
● Uğur DERMAN, Akademisyen
● Baha TANMAN, Sanat Tarihçisi
● Ömer YILMAZ, İPA Yarışmalar Koordinatörü
Asli Jüri Üyeleri
● Bulut CEBECİ, Mimar
● Gevher GÖKÇE, Sanat Tarihçisi (Jüri Başkanı)
● Ferit ÖZŞEN, Heykeltıraş
● Seyhun TOPUZ, Heykeltıraş
● Ertuğ UÇAR, Mimar
Yedek Jüri Üyeleri
● Defne AKŞİN AKYOL, Peyzaj Mimarı
● Celaleddin ÇELİK, Mimar
● Gizem ÖZÇELİK, Heykeltıraş
Raportörler
● Serap ÖBEKCİ, Mimar – İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı
● Başak ÇELİK, Mimar – İPA Yarışmalar
● Zeynep KONURALP, Arkeolog – İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı
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Raportör Yardımcısı
• Numan BAYRAKTUTAN, Restoratör - İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı
• Cihangir DOĞRU, Mimar - İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı
• Kübra Elif DURĞUN, Mimar - İPA Yarışmalar
• Salime Benan KAYA, Şehir Plancısı – İPA Yarışmalar
Ödüller
Mezarların her biri için
• 1. Ödül: 12.500 TL
• 2. Ödül: 7.500 TL
Ayrıca satın almalar için jüri emrine 40.000 TL ayrılmıştır. Jüri satın almaları eşit olarak,
dilediği sayıda mezara ve projeye dağıtmakta veya satın alma bedelini kullanmamakta serbesttir.
Herhangi bir mezara en az 10 kayıt yapılmaması durumunda o mezar yarışma dışında
tutulacaktır. Bu durumda o mezara ait ödül miktarı kullanılmayacaktır.
Değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül tutarları, 193 sayılı Gelir
Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak
ödenecektir.
Şartname ve Eklerinin Temini
Şartname ve ekleri yarışmanın web adresinde yarışma süresince bulundurulacaktır.
Yarışmaya katılmak isteyenler her bir mezar için 100 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında kayıt
yaptıracaklardır.
Banka hesap bilgisi: Vakıfbank, ING ve Denizbank şubelerinden yapılacak ödemeler;
99010 EDTS koduyla
EFT ile yapılacak ödemeler;
ING, IBAN TR470009900457464000100008, 99010 EDTS koduyla
Denizbank, IBAN TR640013400000320927300036, 99010 EDTS koduyla
Yer Görme
Bu yarışmada yer görmek zorunlu değildir.
İdarenin İletişim Bilgileri
Yarışmayı Açan Kurum: İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı
Adres: İBB Kasımpaşa Ek Hizmet Binası
Hacıahmet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 1
34440 Kasımpaşa Beyoğlu / İSTANBUL
E-posta: mezar@konkur.istanbul
Web adresi: konkuristanbul.com/mezar
Twitter: twitter.com/konkuristanbul
6013/1-1
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İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 12
Haziran 2018 tarih ve 30449 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlı “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmeliği” ve kapsamında öğretim üyeleri alınacaktır.
İlk Başvuru

: 07.08.2020

Son Başvuru

: 21.08.2020

Fakülte

Tıp
Fakültesi

Bölüm / Anabilim Dalı
Adı

Kulak Burun Boğaz
Hastalıkları

Kadro
Unvanı

Profesör

Kadro
Sayısı

Açıklama

1

Kulak Burun Boğaz
Hastalıkları Alanında
Doktora Yapmış Olmak Ve
Kulak Burun Boğaz
Hastalıkları Alanında
Doçentlik Unvanını
Aldıktan Sonra En Az Beş
Yıl Süreyle Açık Bulunan
Profesörlük Kadrosu İle
İlgili Bilim Alanında
Çalışmış Olmak.

Başvuru Belgeleri:
• Başvuru yapılan birimi belirten dilekçe, nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş (YÖK
formatında), lisans/lisansüstü diploma fotokopilerinin onaylı suretleri, 2 (iki) adet vesikalık
fotoğraf, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, yurtdışından alınan diplomalar için denklik
belgesi ile başvurulması gerekmektedir.
• Profesör kadrosuna başvuracak kişilerin, özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve
konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin
dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta
yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan bir dosyayla birlikte
bir dilekçeyi rektörlüğe altı nüsha olarak teslim etmesi gerekmektedir.
Başvuru Süresi ve Şekli:
Başvurular bu ilanın Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde
Üniversitemize şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir.
Başvuru Adresi:
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü
Seyit Nizam Mahallesi Mevlana Caddesi No: 85
Zeytinburnu- İstanbul / Türkiye
Tel: 0505 174 79 00

6065/1-1
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İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliği Yükseltilme ve Atanma
Yönetmeliği’nin” ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyeleri
alınacaktır.
Profesör kadrosuna başvuracak adayların; başvuru dilekçesi, YÖK formatlı özgeçmişi,
Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ve Doçentlik
Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve varsa yabancı dil başarı belgesi ile
Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına ek olarak, özgeçmiş ve eserlerini içeren 6
(altı) adet CD’yi Rektörlük İnsan Kaynakları Müdürlüğüne iletmeleri gerekmektedir.
Doçent / Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların başvuru dilekçesi, YÖK
formatlı özgeçmişi, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta
Yeterlilik Belgesi ve Doçentlik Belgesi (Doçentler için) ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve
yabancı dil başarı belgesi ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına ek olarak,
özgeçmiş ve eserlerini içeren 4 (dört) adet CD’yi Doçentlerin, Rektörlük İnsan Kaynakları
Müdürlüğüne; Doktor Öğretim Üyelerinin, ilgili Dekanlık veya Müdürlüklere iletmeleri
gerekmektedir.
İngilizce Eğitim Veren Bölümler İçin başvuru evraklarına ek olarak Yabancı Dil
yeterliliğini gösterir belge (YDS/KPDS/ÜDS/YÖKDİL) İngilizce sınavından veya eşdeğerliği
YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan en az 80 puan alınması) sunulması gerekmektedir
Adayların İstanbul Okan Üniversitesi Akademik Personel Yönergesindeki atama şartlarını
sağlamaları
gerekmektedir.
(https://www.okan.edu.tr/uploads/pages/yonergeler/akademikpersonel-yonergesi-30072020rev3.pdf)
Adayların ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde, şahsen veya
posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul
edilmeyecektir.
Adres: İstanbul Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü, 34959 Akfırat – Tuzla / İSTANBUL
İlan Başlama-Bitiş Tarihi : 07.08.2020 – 21.08.2020

BİRİM

BÖLÜM/PROG./
ANABİLİM DALI

UNVAN

KADRO

ÖZEL ŞARTLAR
Çocuk Gelişimi Bölümü veya Okul Öncesi Öğretmenliği

SAĞLIK BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ

ÇOCUK GELİŞİMİ

DR.ÖĞR.
ÜYESİ

1

Bölümü Lisans ve Yüksek Lisans mezunu olmak, Çocuk
Gelişimi / Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanında doktora
eğitimini tamamlamış olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ

HEMŞİRELİK
HEMŞİRELİK

UYGULAMALI

BİLİŞİM

BİLİMLER

SİSTEMLERİ VE

FAKÜLTESİ

TEKNOLOJİLERİ

MÜHENDİSLİK

MAKİNA

FAKÜLTESİ

MÜHENDİSLİĞİ

DR.ÖĞR.
ÜYESİ
DR.ÖĞR.
ÜYESİ
DR.ÖĞR.
ÜYESİ
DR.ÖĞR.
ÜYESİ

1
1

1

1

Hemşirelik Esasları veya hemşirelikte yönetim alanında
doktora yapmış olmak.
Halk sağlığı veya Psikiyatri Hemşireliğinde doktora
yapmış olmak.
İşletme alanında doktora yapmış olmak. Yönetim ve
Organizasyon alanında deneyim sahibi olmak
Makine Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.
Makine tasarımı alanında deneyim sahibi olmak

7 Ağustos 2020 – Sayı : 31206
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MAKİNA

FAKÜLTESİ

MÜHENDİSLİĞİ
KAMU HUKUKU -

HUKUK FAKÜLTESİ

HUKUK FELSEFESİ
VE SOSYOLOJİSİ

RESMÎ GAZETE
DR.ÖĞR.
ÜYESİ
DR.ÖĞR.
ÜYESİ

1

1
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Makine Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.
Isıl sistemler alanında deneyim sahibi olmak
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi alanında doktora yapmış
olmak

ÖZEL HUKUK –
HUKUK FAKÜLTESİ

MEDENİ USUL VE
İCRA İFLAS

DR.ÖĞR.
ÜYESİ

1

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuk Alanında doktora
yapmış olmak

HUKUKU
İŞLETME VE
YÖNETİM

İŞLETME

BİLİMLERİ

(İNGİLİZCE)

DR.ÖĞR.
ÜYESİ

İşletme, Yönetim ve Organizasyon alanında doktora
1

olmak.

FAKÜLTESİ
İŞLETME VE
YÖNETİM
BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI
TİCARET
(İNGİLİZCE)

İNSAN VE TOPLUM
BİLİMLERİ

PSİKOLOJİ

FAKÜLTESİ

yapmış olmak. İngilizce ders verme yetkinliğine sahip

Üniversitelerin Uluslararası Ticaret, Uluslararası Lojistik,
DR.ÖĞR.
ÜYESİ

1

İşletme, İktisat ,Finans, Endüstri Mühendisliği
bölümlerinden birinden doktora yapmış olmak. İngilizce
ders verme yetkinliğine sahip olmak.

PROF.
DR.

1

Psikoloji veya Psikiyatri alanında Doçent veya Profesör
olmak.

İNSAN VE TOPLUM
BİLİMLERİ

PSİKOLOJİ

DOÇ.DR.

1

Psikoloji veya Psikiyatri alanında Doçent olmak.

FAKÜLTESİ
İNSAN VE TOPLUM
BİLİMLERİ

PSİKOLOJİ

FAKÜLTESİ
İNSAN VE TOPLUM

İNGİLİZCE

BİLİMLERİ

MÜTERCİM

FAKÜLTESİ

TERCÜMANLIK

SANAT TASARIM
VE MİMARLIK
FAKÜLTESİ
SANAT TASARIM
VE MİMARLIK
FAKÜLTESİ
KONSERVATUVAR

EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ

DR.ÖĞR.
ÜYESİ
DR.ÖĞR.

ÇEVRE TASARIMI

ÜYESİ

GÖRSEL İLETİŞİM

DR.ÖĞR.

TASARIMI
MÜZİK
PSİKOLOJİK
DANIŞMANLIK

EĞİTİM FAKÜLTESİ

ÜYESİ

İÇ MİMARLIK VE

REHBERLİK VE
EĞİTİM FAKÜLTESİ

DR.ÖĞR.

OKUL ÖNCESİ
ÖĞRETMENLİĞİ
OKUL ÖNCESİ
ÖĞRETMENLİĞİ
EĞİTİM BİLİMLERİ

ÜYESİ
DOÇ.DR.
DR.ÖĞR.
ÜYESİ
PROF.
DR.
DR.ÖĞR.
ÜYESİ
DR.ÖĞR.
ÜYESİ

1

Psikoloji alanında doktora veya Psikiyatri alanında
uzmanlık yapmış olmak
Çeviribilim / Mütercim Tercümanlık alanında doktora

1

derecesine sahip olmak; İngilizce-Türkçe dil çiftinde
çeviri çalışabilmek.
Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini

2

Üniversitelerin İç Mimarlık veya İç Mimarlık ve Çevre
Tasarımı Bölümü’nde tamamlamış olmak
Resim, Görsel Sanatlar, Görsel İletişim Tasarımı

1

alanlarından birinden doktora veya sanatta yeterlilik

1

Müzik Alanında Doçent olmak

yapmış olmak

1

1
1
1

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık veya Eğitim
Psikolojisi alanında Doktora yapmış olmak.
Okul Öncesi Öğretmenliği Alanında veya Çocuk Gelişimi
Alanında Doçent veya Profesör Olmak.
Okul Öncesi Öğretmenliği Alanında veya Çocuk Gelişimi
Alanında Doktora Yapmış Olmak.
Ölçme ve Değerlendirme Alanında Doktora derecesi
sahibi olmak.
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İNGİLİZCE
ÖĞRETMENLİĞİ
İNGİLİZCE
ÖĞRETMENLİĞİ
ÖZEL EĞİTİM
ÖĞRETMENLİĞİ
AĞIZ,DİŞ VE ÇENE
RADYOLOJİSİ

DİŞ HEKİMLİĞİ

ORTODONTİ

DİŞ HEKİMLİĞİ

ORTODONTİ

DİŞ HEKİMLİĞİ
DİŞ HEKİMLİĞİ
DİŞ HEKİMLİĞİ
DİŞ HEKİMLİĞİ
DİŞ HEKİMLİĞİ
TIP FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ

ORTODONTİ
ORTODONTİ
PERİODONTOLOJİ
PERİODONTOLOJİ
PROTETİK DİŞ

DR.
DR.ÖĞR.
ÜYESİ
DR.ÖĞR.
ÜYESİ
DR.ÖĞR.
ÜYESİ
PROF.
DR.
DOÇ.DR.
DR.ÖĞR.
ÜYESİ
DR.ÖĞR.
ÜYESİ
DR.ÖĞR.
ÜYESİ
DR.ÖĞR.
ÜYESİ
DR.ÖĞR.

TEDAVİSİ

ÜYESİ

GÖZ

PROF.

HASTALIKLARI
GENEL CERRAHİ
KULAK, BURUN VE

TIP FAKÜLTESİ

PROF.

BOĞAZ
HASTALIKLARI

TIP FAKÜLTESİ

KARDİYOLOJİ

TIP FAKÜLTESİ

AİLE HEKİMLİĞİ

TIP FAKÜLTESİ

NÖROLOJİ

TIP FAKÜLTESİ

NÖROLOJİ

DR.
DOÇ.
DR.
DOÇ.
DR.
DOÇ.
DR.
PROF.
DR.
PROF.
DR.
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1
1
1
4*

1**
1**
2**
3*
1**
1*
5*
1

KADIN
HASTALIKLARI VE
DOĞUM
TIP FAKÜLTESİ

TIP FAKÜLTESİ

GÖĞÜS
HASTALIKLARI
GÖĞÜS
HASTALIKLARI

PROF.
DR.
PROF.
DR.

ÜYESİ

olmak. Yabancı Dil öğretimi konusunda tecrübeli olmak.
Özel Eğitim Zihin Yetersizliği alanında doktora yapmış
olmak
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalında Doktora
veya Uzmanlık yapmış olmak
Ortodonti Anabilim Dalında Doçent veya Profesör olmak
Ortodonti Anabilim Dalında Doçent olmak
Ortodonti Anabilim Dalında Doktora veya Uzmanlık
Yapmış olmak
Ortodonti Anabilim Dalında Doktora veya Uzmanlık
Yapmış olmak
Periodontoloji Anabilim Dalında Doktora veya Uzmanlık
yapmış olmak
Periodontoloji Anabilim Dalında Doktora veya Uzmanlık
yapmış olmak
Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalında Doktora veye
Uzmanlık Yapmış olmak
Göz Hastalıkları Alanında Doçent veya Profesör olmak
Oküloplasti Alanında Uzman olmak

1**

Kulak, Burun, Boğaz alanında doçent olmak

1**

Kardiyoloji alanında doçent olmak

1*

Aile Hekimliği alanında doçent veya profesör olmak

1*

Nöroloji alanında doçent veya profesör olmak

1**

1*

1**

DR.
ÖĞR.

İngilizce Öğretmenliği Alanında Doktora derecesi sahibi

Genel Cerrahi alanında doçent olmak

ÜYESİ
TIP FAKÜLTESİ

olmak.

1**

DR.
ÖĞR.

İngilizce Öğretmenliği Alanında Doçent veya Profesör

1**

Nöroloji alanında doktora veya tıpta uzmanlık yapmış
olmak
Kadın Doğum Ve Hastalıkları alanında doçent veya
profesör olmak
Göğüs Hastalıkları alanında doçent veya profesör olmak
Göğüs Hastalıkları alanında doktora veya tıpta uzmanlık
yapmış olmak
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TIP FAKÜLTESİ

TIP FAKÜLTESİ

TIP FAKÜLTESİ

TIP FAKÜLTESİ

TIP FAKÜLTESİ

ÇOCUK
CERRAHİSİ
ÇOCUK
CERRAHİSİ
ÇOCUK SAĞLIĞI
VE HASTALIKLARI
ÇOCUK SAĞLIĞI
VE HASTALIKLARI

ÇOCUK SAĞLIĞI
VE HASTALIKLARI

TIP FAKÜLTESİ

İÇ HASTALIKLARI

TIP FAKÜLTESİ

İÇ HASTALIKLARI

RESMÎ GAZETE
PROF.
DR.

1**

DR.
ÖĞR.

1**

ÜYESİ
PROF.
DR.

1**

DR.
ÖĞR.

1**

ÜYESİ
DR.
ÖĞR.

1*

ÜYESİ
PROF.
DR.

1**

DR.
ÖĞR.

1**

ÜYESİ
TIP FAKÜLTESİ

İÇ HASTALIKLARI

TIP FAKÜLTESİ

İÇ HASTALIKLARI

PROF.
DR.

1**

DR.
ÖĞR.

1**

ÜYESİ
TIP FAKÜLTESİ

İÇ HASTALIKLARI

TIP FAKÜLTESİ

İÇ HASTALIKLARI

PROF.
DR.

1**

DR.
ÖĞR.

1**

ÜYESİ
TIP FAKÜLTESİ

İÇ HASTALIKLARI

TIP FAKÜLTESİ

İÇ HASTALIKLARI
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1**

DR.
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Çocuk Cerrahisi alanında doçent veya profesör olmak

Çocuk Cerrahisi alanında doktora veya tıpta uzmanlık
yapmış olmak
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Alanında doçent veya
profesör Olmak
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında doktora / tıpta
uzmanlık yapmış olmak

Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları alanında doktora veya
tıpta uzmanlık yapmış olmak

İç Hastalıkları alanında doçent veya profesör olmak

İç Hastalıkları alanında doktora veya tıpta uzmanlık
yapmış olmak

Gastroenteroloji alanında doçent veya profesör olmak

Gastroenteroloji alanında doktora veya tıpta uzmanlık
yapmış olmak

Romatoloji alanında doçent veya profesör olmak

Romatoloji alanında doktora veya tıpta uzmanlık yapmış
olmak

Endokrinoloji alanında doçent veya profesör olmak

Endokrinoloji alanında doktora veya tıpta uzmanlık
yapmış olmak

Hematoloji alanında doçent veya profesör olmak

Hematoloji alanında doktora veya tıpta uzmanlık yapmış
olmak

Farmakoloji alanında doçent veya profesör olmak

Farmakoloji alanında doktora veya tıpta uzmanlık
yapmış olmak
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ANATOMİ

TIP FAKÜLTESİ

ANATOMİ

PROF.
DR.
DOÇ.
DR.
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1**

Anatomi alanında doçent veya profesör olmak

1**

Anatomi alanında doçent olmak

DR.
TIP FAKÜLTESİ

ANATOMİ

ÖĞR.

1*

ÜYESİ

TIP FAKÜLTESİ

HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ

DR.
ÖĞR.

1*

ÜYESİ
DR.

TIP FAKÜLTESİ

BİYOİSTATİSTİK

ÖĞR.

1*

ÜYESİ
TIP FAKÜLTESİ

TIP FAKÜLTESİ

TIBBİ BİYOLOJİ VE
GENETİK
TIBBİ BİYOLOJİ VE
GENETİK

DOÇ.
DR.

1**

DR.
ÖĞR.

1*

ÜYESİ
DR.

TIP FAKÜLTESİ

FİZYOLOJİ

ÖĞR.

1**

ÜYESİ
DR.
TIP FAKÜLTESİ

FİZYOLOJİ

ÖĞR.

1*

ÜYESİ
TIP FAKÜLTESİ

ADLİ TIP

TIP FAKÜLTESİ

ADLİ TIP

DOÇ.
DR.

1*

DR.
ÖĞR.

1*

ÜYESİ
TIP FAKÜLTESİ

TIBBİ BİYOKİMYA

TIP FAKÜLTESİ

TIBBİ BİYOKİMYA

DOÇ.
DR.

1**

DR.
ÖĞR.

1**

ÜYESİ

Anatomi alanında doktora veya tıpta uzmanlık yapmış
olmak

Histoloji ve Embriyoloji alanında doktora veya tıpta
uzmanlık yapmış olmak

Biyoistatistik alanında doktora veya a tıpta uzmanlık
yapmış olmak

Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanında Doçent olmak

Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanında doktora veya tıpta
uzmanlık yapmış olmak

Fizyoloji alanında doktora veya tıpta uzmanlık yapmış
olmak

Fizyoloji alanında doktora veya tıpta uzmanlık yapmış
olmak

Adli Tıp alanında Doçent olmak

Adli Tıp alanında doktora veya tıpta uzmanlık yapmış
olmak

Tıbbi Biyokimya alanında doçent olmak

Tıbbi Biyokimya alanında doktora veya tıpta uzmanlık
yapmış olmak

SAĞLIK
HİZMETLERİ
MESLEK

ODYOMETRİ

DOÇ.DR.

1

Sağlık Fiziği alanında doçent olmak

YÜKSEKOKULU

*Türkçe Tıp / Diş Hekimliği
** İngilizce Tıp / Diş Hekimliği
6094/1-1
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İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI
BAŞVURU TARİHLERİ: 10.08.2020 – 27.08.2020
Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkalığında istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih
ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli
Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller
Hakkında Yönetmelik"in 8 inci maddesi uyarınca, Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda
istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere 10.09.2020 tarihinde İzmir Kâtip Çelebi
Üniversitesi Rektörlüğünde yapılacak yazılı sınavla 3 (üç) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli
alınacaktır.
İş Tanımı

Adet Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Katsayı Tavanı Çalışma Süresi

Yazılım Takım Lideri

1

3,0 katına kadar

Tam Zamanlı

Kıdemli Yazılımcı

1

2,4 katına kadar

Tam Zamanlı

Tecrübeli Yazılımcı

1

2,0 katına kadar

Tam Zamanlı

ÖSYM tarafından 2018 ve 2019 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına
(KPSS) ait KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen
adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (belge ibraz
etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir) toplamı esas alınarak, genel ve özel
şartları sağlayan adaylardan, sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlar
arasından yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere sözleşmeli bilişim
personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday giriş sınavına alınacaktır.
GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları
taşımak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen- edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun olmak,
ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı 2 katını
geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak
(Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya
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aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi
sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek
suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)
d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi
sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
(Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript
belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı
yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim
kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir)
e) Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak,
f) Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda Bilişim Personeli olmalarına engel bir
durumu bulunmamak,
g) Süresi içinde başvurmak.
ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER):
Y1 - YAZILIM TAKIM LİDERİ (1 Kişi – 3,0 Katına Kadar)
1. Proje kapsamında ihtiyaçlara göre yazılım mimarisi oluşturma ve yönetme tecrübesine
sahip olmalıdır.
2. Gereksinimleri belirleyebilmeli, ihtiyaç analizi yapabilmeli ve bu doğrultuda donanım
ve yazılım teknolojileri hakkında kararlar alabilmelidir.
3. Yazılım geliştirme metodolojilerine hakim olmalı, bu bilgileri yazılım geliştirme
süreçlerine dahil edebilmelidir.
4. Çok katmanlı yazılım mimarisine göre proje oluşturabilmelidir.
5. Nesne tabanlı programlamanın mantığını kavramış ve bu doğrultuda uygun kodlama
yöntemlerini seçebilmelidir.
6. Bellek yönetimi (Redis, Memcache vb) hakkında bilgi sahibi olmalı ve performans
çalışması ile uygulamada gerekli görülen noktalara müdahale edebilmelidir.
7.Hata ayıklama ve hata kayıtlarını tutma konusunda çözüm önerileri getirebilmelidir.
8. Net Core ve Web Api teknolojilerine hakim olmalıdır.
9. Vue.js veya React.Js kütüphanelerinde tecrübe sahibi olmak.
10. Microsoft SQL ve NoSQL veritabanları hakkında ileri derecede bilgi sahibi olmalıdır.
11. Team Foundation Server (TFS), GIT ve benzeri kaynak yönetim araçları ile proje
geliştirme konusunda deneyimli olmalıdır.
12. Çevik yazılım geliştirme metodolojilerine hakim olmalıdır.
13. Güvenli yazılım yazma konusunda bilgi sahibi olmalıdır.
14. Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
15. İnsan ilişkilerine önem vermeli, takım çalışmasına uyum sağlayabilmelidir.
16. Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmalıdır.
17. Erkek adaylar askerliğini tamamlamış olmalı yada askerlik ile ilişiği olmamalıdır.
18. İlgili alanda en az 5 yıl tecrübeli olmalıdır.
19. Üniversite Bilgi Sistemlerinde tecrübeli olması tercih sebebidir.
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Y2 – KIDEMLİ YAZILIMCI (1 Kişi – 2,4 Katına Kadar)
1. Yazılım Geliştirme Süreçlerini iyi derecede bilmelidir.
2. Net Core ve Web Api teknolojilerine tecrübe sahibi olmalıdır.
3. Nesneye yönelik programlama kavramı ve yazılım mühendisliği teknolojileri hakkında
bilgi sahibi olmalıdır. (Test Güdümlü Programlama, Tasarım Kalıpları, Nesneye yönelik tasarım
prensipleri vs.),
4. .NET Framework kütüphanelerinde tecrübe sahibi olmalıdır.
5. HTML, CSS, Ajax, jQuery, JSON teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmalıdır ve
geliştirme yapabilmelidir.
6. Microsoft SQL ve açık kaynak kodlu veri tabanları konusunda tecrübe sahibi olmalıdır.
7. Entity Framework ve Linq konularında deneyimli olmalıdır.
8. T- SQL programlama bilgisine sahip olmalıdır.
9. Bellek yönetimi (Redis, Memcache vb) hakkında bilgi sahibi olmalı ve performans
çalışması ile uygulamada gerekli görülen noktalara müdahale edebilmelidir.
10. Team Foundation Server (TFS), GIT ve benzeri kaynak yönetim araçları ile proje
geliştirme konusunda deneyimli olmalıdır.
11. Çevik yazılım geliştirme metodolojilerinde tecrübe sahibi olmalıdır.
12. Güvenli yazılım yazma konusunda bilgi sahibi olmalıdır.
13. İnsan ilişkilerine önem vermeli, takım çalışmasına uyum sağlayabilmelidir.
14. Erkek adaylar askerliğini tamamlamış olmalı yada askerlik ile ilişiği olmamalıdır.
15. Vue.js veya React.Js kütüphanelerinde tecrübe sahibi olmak.
16. İlgili alanda en az 5 yıl tecrübeli olmalıdır.
17. Üniversite Bilgi Sistemlerinde tecrübeli olması tercih sebebidir.
Y3 – TECRÜBELİ YAZILIMCI (1 Kişi – 2,0 Katına Kadar)
1. Yazılım Geliştirme Süreçlerini iyi derecede bilmelidir.
2. .Net Core ve Web Api teknolojilerine tecrübe sahibi olmalıdır.
3. Nesneye yönelik programlama kavramı ve yazılım mühendisliği teknolojileri hakkında
bilgi sahibi olmalıdır. (Test Güdümlü Programlama, Tasarım Kalıpları, Nesneye yönelik tasarım
prensipleri vs.)
4. .NET Framework kütüphanelerinde tecrübe sahibi olmalıdır.
5. HTML, CSS, Ajax, jQuery, JSON teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmalıdır ve
geliştirme yapabilmelidir.
6. Microsoft SQL ve açık kaynak kodlu veri tabanları konusunda tecrübe sahibi olmalıdır.
7. Entity Framework ve Linq konularında deneyimli olmalıdır.
8. T- SQL programlama bilgisine sahip olmalıdır.
9. Bellek yönetimi (Redis, Memcache vb) hakkında bilgi sahibi olmalı ve performans
çalışması ile uygulamada gerekli görülen noktalara müdahale edebilmelidir.
10. Team Foundation Server (TFS), GIT ve benzeri kaynak yönetim araçları ile proje
geliştirme konusunda deneyimli olmalıdır.
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11. Çevik yazılım geliştirme metodolojilerinde tecrübe sahibi olmalıdır.
12. Güvenli yazılım yazma konusunda bilgi sahibi olmalıdır.
13. İnsan ilişkilerine önem vermeli, takım çalışmasına uyum sağlayabilmelidir.
14. Erkek adaylar askerliğini tamamlamış olmalı yada askerlik ile ilişiği olmamalıdır.
15. İlgili alanda en az 3 yıl tecrübeli olmalıdır.
16. Üniversite Bilgi Sistemlerinde tecrübeli olması tercih sebebidir.
SINAV KONULARI
NİTELİKLER

KONULAR

Yazılım Takım Lideri

ASP.NET MVC, ASP.NET Web Forms, C# Programlama
Dili, T-SQL, Entity Framework, Linq, Telerik RadControls for
ASP.NET, Javascript, Html, Css, Sql Server Veritabanı, .Net
Core, React, Nesne yönelik programlama tasarım ve araçları,
Katmanlı yazılım mimarisi, Yazılım Geliştirme metodolojileri

Kıdemli Yazılımcı

ASP.NET MVC, ASP.NET Web Forms, C# programlama dili,
T-SQL, Entity Framework, Linq, Telerik RadControls for
ASP.NET, Javascript, Html, Css, Sql Server Veritabanı, .Net
Core, React, Nesne yönelik programlama tasarım ve araçları

Tecrübeli Yazılımcı

ASP.NET MVC, ASP.NET Web Forms, C# programlama dili,
T-SQL, Entity Framework, Linq, Telerik RadControls for
ASP.NET, Javascript, Html, Css, Sql Server Veritabanı,
Nesne yönelik programlama tasarım ve araçları

ÜCRET
Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin
(B) bendine göre istihdam edilenlerin sözleşme ücret tavanının özel şartlar başlığı altında
belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında
sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.
BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ
Başvurular 10.08.2020 ile 27.08.2020 tarihleri arasında ikcu.edu.tr veya
personel.ikcu.edu.tr adresinde bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru Formu”nun
çıktısını alarak aşağıda belirtilen belgelerle birlikte 27.08.2020 tarihi mesai bitimine kadar İzmir
Kâtip Çelebi Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı (Balatçık Mahallesi Havaalanı Şosesi
No:33/2 Balatçık Çiğli İZMİR, Yabancı Diller Yüksekokulu Binası 1. Kat) adresine şahsen veya
son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde posta yolu ile ulaştırılması gerekmektedir.
Belirtilen tarihten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
(Belgelerin aslı ibraz edildiği takdirde suretler Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığınca
onaylanacaktır)
Başvuru için İstenilen Belgeler
1. Fotoğraflı Başvuru Formu,
2. Özgeçmiş,
3. Onaylı Mezuniyet Belgesi (Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya
noter onaylı sureti ya da fotokopisi (Fotokopiler aslı görülerek teslim alınır). QR kodunu içeren EDevlet çıktısı kabul edilir.)
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4. Mesleki Çalışma Sürelerini gösteren belgeler (SGK Hizmet Dökümü, QR kodunu
içeren E-Devlet çıktısı kabul edilir)
5. Mesleki Tecrübe Şartını gösteren belgeler (Çalışma Belgesi) (Özel sektör tecrübeliler
için yaptığı işin detaylı anlatır imzalı kaşeli onaylı belge)
6. En az iki programlama dilini bildiğini gösteren belgeler (Yazılım dilinin açık olarak
belirtildiği transkript ya da yazılım dilinin açık olarak belirtildiği ders içeriği belgesi ya da
yazılım dillerinin açık olarak belirtildiği kaşeli ve imzalı çalışma belgesi)
7. Varsa KPSS Sonuç Belgesi,
8. Varsa Yabancı Dil Belgesi
9. Adli sicil belgesi (Son altı ay içerisinde alınmış olmalıdır. QR kodunu içeren E-Devlet
çıktısı kabul edilir.)
10. Erkek Adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmadığına ilişkin belge (QR kodunu içeren
E-Devlet çıktısı kabul edilir.)
BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI
Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS
puanının %70’i (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak
dikkate alınır) ile yabancı dil puanının %30’unun (yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz
etmeyen adayın yabancı dil puanı 0(sıfır) olarak dikkate alınır) toplamı esas alınarak yapılacak
sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak toplam her pozisyon aday miktarının 10 (on) katı
aday yazılı sınava çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla
adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava çağrılacaklardır. Sınava girecek adaylar
03.09.2020 tarihinde personel.ikcu.edu.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya
tebligat yapılmayacaktır.
SINAV TARİHİ VE YERİ
Yazılı sınav 10.09.2020 tarihinde saat 13:30’da İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinde
(Balatçık Mahallesi Havaalanı Şosesi No:33/2 Balatçık Çiğli İZMİR, Yabancı Diller
Yüksekokulu Binası 1. Kat) yapılacaktır.
SINAV ŞEKLİ
Yapılacak sınavlar yazılı olarak yapılacaktır.
SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve üstü puan alan adayların
Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai
başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday başarılı olarak
değerlendirilecektir.
SINAV SONUÇLARININ İLANI
Yazılı sınav sonucunda başarılı olanlar, 16.09.2020 tarihinde personel.ikcu.edu.tr
sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
DİĞER HUSUSLAR
Sınav başvurusunda ve/veya atamalarda yanlış bilgi, beyan ve sahte belge vererek ya da
belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet
Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum
ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir.
İlan olunur.
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–– Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine
İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği
–– Akdeniz Üniversitesi Sualtı Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği
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TEBLİĞ
–– Limon İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2020/7)’in Yürürlükten Kaldırılmasına
Dair Tebliğ (İhracat: 2020/14)
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YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 1/7/2020 Tarihli ve 2017/30756 Başvuru Numaralı
Kararı

29

İLÂN BÖLÜMÜ
41
a - Yargı İlânları
44
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
66
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma
141
Senetlerinin Günlük Değerleri

DUYURU
Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,
Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile
abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.

