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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından:
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATINDA İLK
DEFA GÖREVE BAŞLAYACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 28/6/2013 tarihli ve 28691 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatında İlk Defa Göreve Başlayacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “memur,
sözleşmeli ve geçici personel” ibaresi “memur ve sözleşmeli personel” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “(A), (B)
ve (C) fıkralarına göre ilk defa memur, sözleşmeli ve geçici personel” ibaresi “(A) ve (B) fıkralarına göre ilk defa memur ve sözleşmeli personel” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmış, (ı) bendinde yer alan “(B) ve (C) fıkralarına” ibaresi “(B) fıkrasına” şeklinde
değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer
alan “yetmiş” ibaresi “altmış” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer
alan “yetmiş” ibareleri “altmış” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “sözlü
sınavın veya uygulama sınavının bitiminden itibaren en geç yirmi gün içinde” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “, Türkiye
ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsüne” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, üçüncü fıkrasında
yer alan “yetmiş” ibaresi “altmış” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Kuruluşu : 7 Ekim 1920

İçindekiler 84. Sayfadadır.

Sayfa : 2

RESMÎ GAZETE

11 Ağustos 2020 – Sayı : 31210

“(1) Kurum kadro ve pozisyonlarına alınacak engelliler hakkındaki işlemler; 2/1/2014
tarihli ve 2014/5780 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik
uyarınca ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları ve bu Yönetmelikteki esaslara uygun olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile koordinasyon içerisinde yürütülür.”
“(3) 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesi
kapsamında olanlarla ilgili işlemler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile koordinasyon içerisinde yürütülür.”
MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı
yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
28/6/2013

28691

—— • ——
Adalet Bakanlığından:
ADALET BAKANLIĞI YAYIN YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Adalet Bakanlığınca yayımlanacak kitap,
dergi, ansiklopedi, bibliyografya, gazete, bülten, broşür ve benzeri basılı yayınlar, basılı olmayan manyetik depolama üniteleri ve Adalet Bakanlığı ile Eğitim Dairesi Başkanlığı resmi internet sitelerinde hizmete sunulan elektronik yayınlar için ödenecek telif, işlenme ve eser inceleme ile Yayın Danışma Kurulu üyeliğine bağlı doğabilecek ücretler, bunlara ilişkin usul ve
esaslar ile Yayın Danışma Kurulunun kurulması, çalışma esasları, görev ve yetkilerini düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Adalet Bakanlığınca yayımlanacak eser ve işlenmelerin seçilmesi, tercüme ettirilmesi, çoğaltılması, yayımlanması, satın alınması ve mali haklarının devralınması, telif, tercüme, işlenme, basım, satış ve dağıtımına ilişkin usul ve esaslar ile
adli ve idari yargı birimlerinin süreli ve süresiz yayın faaliyetlerine izin verilmesine ilişkin hususları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunu, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 1 inci maddesi,
1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 50 nci maddesi ve 23/8/2006 tarihli ve 2006/10932 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmeliğe
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Adli ve idari yargı birimleri: Adli yargı ilk derece mahkemeleri ve bölge adliye mahkemelerinde ilgili Cumhuriyet başsavcılığını, idari yargı ilk derece mahkemeleri ve bölge idare
mahkemelerinde bölge idare mahkemesi başkanlığını,
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b) Ansiklopedi: Hukuk ve adalet alanında bilgileri ayrıntılı olarak veren çok geniş kapsamlı birkaç ciltten oluşan kitabı,
c) Bakan: Adalet Bakanını,
ç) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,
d) Başkanlık: Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığını,
e) Bibliyografya: Hukuk ve adalet alanında belli bir konuyla ya da dönemle ilgili kitapların, eserlerin tümünü içine alan ya da en iyilerini seçerek sıralayan kılavuzu,
f) Derleme: Özgün eser üzerindeki haklar saklı kalmak kaydıyla, ansiklopediler ve antolojiler gibi muhtevası seçme ve düzenlemelerden oluşan ve bir düşünce yaratıcılığı sonucu
olan eseri,
g) Elektronik yayın: Geleneksel yöntemlerle hazırlanmış veya basılmış kitap ve derginin
her türlü elektronik ortamda sadece okunabilmesi amacıyla sunulmuş şeklini ve doğrudan elektronik ortamda hazırlanmış şeklini,
ğ) Eser: Sahibinin hususiyetini taşıyan, Bakanlığın görev alanıyla ilgili ilim ve edebiyat,
musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan her nevi fikir ve sanat mahsullerini,
h) İşlenme: Başka bir eserden veya eserlerden yararlanılarak meydana getirilen ve bu
eserlere göre müstakil olmayıp hazırlayanın da katkılarını taşıyan yazılı fikir ve sanat ürünlerini,
ı) Kamu kurum ve kuruluşu: Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, mahalli idareler ile
bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve fonları,
i) Kurul: Adalet Bakanlığı Yayın Danışma Kurulunu,
j) Kurul Başkanı: Adalet Bakanlığı Yayın Danışma Kurulu Başkanını,
k) Manyetik depolama üniteleri: Geleneksel yöntemlerle hazırlanmış veya basılmış kitap ve derginin her türlü elektronik ortamda okunabilmesi amacıyla CD, DVD ve benzeri şekillerde depolanmış şeklini,
l) Tercüme: Yazıldığı dilden başka bir dile aynen çevrilen eseri,
m) Yazar: Yayımlanan ya da yayımlanacak her türlü yayının yazarını,
n) Yıllık yayın programı: Kurulun, bu Yönetmelik tarafından kendisine verilen görev
ve yetkiler çerçevesinde yayım işleri alanında faaliyetlerini belirlediği bir yıllık takvimi,
ifade eder.
Adalet Dergisi
MADDE 5 – (1) Adalet Dergisi hakemli ve yılda en az iki sayı olmak üzere Bakanlık
tarafından yayımlanır.
İKİNCİ BÖLÜM
Yayın Danışma Kurulu ve Eserlerin İncelenmesi
Yayın Danışma Kurulu
MADDE 6 – (1) Birinci sınıf veya birinci sınıfa ayrılmış olmak koşuluyla hukuk ve
adalet alanında akademik çalışmaları veya eseri bulunan Bakanlığın merkez, bağlı ve ilgili kuruluşlarında görev yapan hâkim ve savcılar arasından üç kişi ve üniversite öğretim elemanları
arasından beş kişi Başkanlığın teklifi ve Bakan oluruyla iki yıl için Kurul üyeliğine seçilir.
(2) Başkanlığın bağlı olduğu Bakan Yardımcısı Kurulun Başkanı olup, Eğitim Dairesi
Başkanı ve Başkanlık ilgili daire başkanı Kurulun tabii üyesidir.
(3) Süresi dolan üyeler tekrar seçilebilir.
(4) Seçilen üyelerin herhangi bir sebeple üyelikten ayrılması halinde yeni seçilen üye,
yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar. Bakan, süreli seçilen üyelerin görevine son
verebilir.
(5) Kurul, alanında uzman kişilerin yazılı veya sözlü bilgisine başvurabilir.
(6) Kurulun sekretarya hizmetlerini Başkanlık yürütür.
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Toplantı ve karar
MADDE 7 – (1) Kurul, Başkanlıkça hazırlanan yıllık program uyarınca veya Kurul
Başkanının üyelere yapacağı yazılı bildirim üzerine salt çoğunlukla toplanır.
(2) Kararlar, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır.
(3) Oyların eşit olması halinde, Kurul Başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
(4) Kurul Başkanının katılmadığı toplantıya Eğitim Dairesi Başkanı başkanlık eder.
Her ikisinin bulunmadığı toplantıya Başkanlık ilgili daire başkanı başkanlık eder.
(5) Kurul üyeleri ile bunların birinci derece yakınlarına ait eserlerin görüşüleceği veya
karara bağlanacağı toplantılara ilgili üye katılamaz.
Kurulun görev ve yetkileri
MADDE 8 – (1) Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Cari ve bir sonraki yılın yayın faaliyetlerini programlamak.
b) Yıllık yayın programına ve bütçe imkânlarına uygun olarak, Bakanlık yayınlarının
içerik ve şekil yönünden geliştirilmesi ve düzenli çıkarılmasını sağlamak.
c) Çıkarılacak yayınların satış bedellerini veya bedelsiz oluşlarını, dağıtım esaslarını,
basım adetlerini değerlendirerek karara bağlamak.
ç) Yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel kişilerce yayımlanan süreli yayınlara abone olunması, görsel eser, doküman ve kitapların satın alınması konusundaki talepleri incelemek ve karara bağlamak.
d) Uluslararası kurum ve kuruluşların Bakanlığın görev alanıyla ilgili yayınlarını takip
etmek, gerekli görülenlerin tercümesine karar vermek.
e) Bakanlığın süreli veya süresiz yayınlarında yer alacak içerikleri ve öncelikle yayımlanması gerekenleri belirlemek.
f) Bakanlığın merkez ve taşra kütüphaneleri ile personel eğitim merkezleri, yüksek
mahkemeler, Hâkimler ve Savcılar Kurulu ile Türkiye Adalet Akademisi kütüphanelerine ve
gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yayın desteği sağlamak, diğer ülkelerin yargı
ve adalet kurumlarının yayın taleplerini mütekabiliyet esasını gözeterek yürütmek.
g) Bakanlığın görev alanına giren, toplumsal ve tarihi değer taşıyan eserleri araştırmak,
derlemek ve yayımlamak.
ğ) Bakanlığın görev alanına giren konularda her türlü yazılı, görsel ve işitsel dokümanın
basım ve yayımını yapmak veya yaptırmak, bu alandaki çalışmaları teşvik etmek ve desteklemek, arşiv, dokümantasyon ve kütüphane hizmetlerini yürütmek.
h) Yazılı olmayan hukuk kuralları ile örf ve adetleri ve eski hukuk kaynaklarını araştırmak, toplamak ve yayımlamak.
ı) Bakanlık hizmet birimleri ile adli ve idari yargı birimlerinin süreli ve süresiz yayın
faaliyetlerine ilişkin izin talepleri hakkında karar vermek.
i) Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelikte yayın kurullarına verilmiş görevleri yapmak.
Değerlendirme ilkeleri
MADDE 9 – (1) Kurul yayımlanması talep edilen eserleri, aşağıdaki temel ilkeler doğrultusunda değerlendirir:
a) Şekil yönünden;
1) Eser sahibinin eserin daha önce yayımlanmadığını beyan eden bir dilekçesi ekinde,
eserini ilan edilen yazım ve atıf kuralları çerçevesinde fiziki ve elektronik ortamda ilan edilen
kurallara göre sunması,
2) Eserin sahibi tarafından imzalanması,
3) Resim, grafik, tablo, çizelge, şekil, harita ve bunlara benzer eser ve içeriğinin basım
teknolojisine uygun usul ve teknikle hazırlanması,
4) Fotoğraf ve diaların kaliteli bir basım için uygun olması,
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5) Yabancı dilde hazırlanmış olmadıkça yayımlanması talep edilen eserin Türkçe dil
bilgisi kuralları yönünden kontrol edilmiş olması,
6) İlan edilmiş bulunan yayın kurallarına uyulması.
b) Esas yönünden;
1) Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına uygun olması,
2) Suç teşkil etmemesi,
3) Kamu düzeni ve milli menfaatlere uygun olması,
4) Bakanlığın kuruluş amaç ve görevleri başta olmak üzere, faydalı olacağı değerlendirilen konularda; doğru bilgi verici, eğitici, öğretici ya da tanıtıcı nitelikte olması,
5) Meslek mensupları, yargı çalışanları, uygulayıcılar, akademik çevreler ile kamuoyu
için yardımcı ve yol gösterici olması,
6) Bilimsel yöntemlere göre hazırlanması.
Değerlendirme usulü
MADDE 10 – (1) Yayımlanması ya da satın alınması istemiyle veya başka bir taleple
gönderilen eserler ve dokümanlar ilgisine göre, Kurul Başkanı tarafından görevlendirilen Kurul
üyesi veya üyeleri ya da bu Yönetmelik uyarınca görevlendirilenler yahut hakem olarak görev
alanlar tarafından hazırlanan rapor gözetilerek Kurul tarafından değerlendirilir.
(2) Kurul Başkanı, eserleri Bakanlığın ilgili birimlerine göndererek görüş bildirilmesini
de isteyebilir.
(3) Süreli yayınlara abone olunması veya görsel eser, doküman ve kitapların satın alınması söz konusu olduğunda, eserleri tanıtan ve fiyat bilgilerini içeren dosyalar Kurulda görüşülüp karara bağlanır.
Değerlendirme sonucu
MADDE 11 – (1) Değerlendirilen eserlerin;
a) Aynen yayımı uygun görüldüğü takdirde, üzerine "Yayımlanması Uygundur" ibaresi,
b) Gerekli düzeltme, çıkarma veya ilaveler yapılması uygun görüldüğü takdirde, üzerine
"Yapılan Değişikliklerle Yayımlanması Uygundur" ibaresi,
c) Yayımlanması uygun görülmediği takdirde, üzerine "Yayımlanması Uygun Görülmemiştir" ibaresi,
yazılarak üyelerce imzalanır. Farklı görüşte olan üye ayrıca kanaatini yazılı olarak belirtir.
Eser inceleme ücreti
MADDE 12 – (1) Telif ve işlenme ücretleri ile basılı ve basılacak eser inceleme ücretleri, yarışma, ısmarlama eser ücretleri ve düzeltme ücretleri gibi hususlar hakkında Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik hükümleri
uygulanır.
Sözleşme
MADDE 13 – (1) Kurulun basımına karar verdiği eserler için Başkanlık ile eser sahipleri arasında karşılıklı yükümlülükleri içeren bir sözleşme imzalanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yayın Şartları ve Hakemlerin Görevleri ile Eserlerin Hazırlanması ve Temini
Yayın şartları
MADDE 14 – (1) Eserlerinin yayımlanmasını isteyen eser sahiplerinin yükümlülükleri
şunlardır:
a) Talep dilekçelerinde, “Eserinin daha önce yayımlanmamış olduğunu, eser üzerinde
başka kurum veya kuruluşlar ile kişilerin haklarının bulunmadığını ve bu husustaki tüm sorumluluğu üstlendiğini” beyan etmek.
b) Yayımlanması ve ücret ödenmesi uygun görülen eserin ilk ve sonraki basımlarına
ait sahnede temsil ve icra hakları hariç veya dâhil bütün haklarını Bakanlığa devrettiğine dair
düzenleyeceği bir temliknameyi, eseri yayımlayan Başkanlığa vermek.
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c) İşlenme eserlerde eser sahibinden alınacak izin belgesini ibraz etmek.
ç) Muhtemel maddi hatalar konusunda, Bakanlığın eser üzerinde tasarruf yetkisini kabul
ettiğini yazılı olarak beyan etmek.
(2) Eser sahibi talep tarihinden itibaren bir yıl içinde yayımlanmayan eserini geri isteyebilir.
(3) Basımevi, Başkanlığın isteği ve vereceği süre içinde tashihlerini bizzat yapmakla
yükümlüdür.
(4) Tercüme eser teklifinde bulunanların başvuru ile birlikte 5846 sayılı Fikir ve Sanat
Eserleri Kanununa göre gerekli izni almış olmaları ve bunu belgelemeleri zorunludur.
(5) Kurul Kararı gerekmeyen haller şunlardır:
a) Mevzuat yayınları, resmi açıklamalar, söylev ve demeçler, Bakanlığın genelge ve
mütalaalarının yer aldığı yayınlar, panel, konferans, sempozyum sonucu değerlendirme yayınları, benzeri toplantı ve organizasyonlar ile bu tip organizasyonların tanıtımında kullanılacak
materyallerin seçimi, satın alınması, basımı, yayımı, Bakanlık birimlerince tek nüsha olarak
talep edilen yerli veya yabancı bir eserin satın alınması ve evvelce bu Yönetmeliğe göre değerlendirmeye tabi tutulmuş olan bir eserin yeniden yayımlanması ya da satın alınması.
b) Hizmet öncesi, adaylık ve hizmet içi eğitim hizmetlerinde ihtiyaç duyulan kitap ve
benzeri yayınların satın alınması ve yayımlanması.
Eserlerin hazırlanması
MADDE 15 – (1) Kurul basılı veya elektronik ortamda; telif, tercüme, araştırma, inceleme, bibliyografya, dergi, işlenme, çeviri, bülten, derleme, gazete, kitap, eğitim dokümanı,
katalog, broşür, rapor, tez, ansiklopedi ve uzmanlık eğitimi kapsamında okutulan konularla
ilgili ders kitabı niteliğindeki fikir mahsulü yazılı eserler veya işlenmeler hazırlatabilir.
(2) Başkanlığın çıkardığı dergiler hakemli veya hakemsiz olabilir.
Hakemlerin görevleri
MADDE 16 – (1) Hakemler Başkanlık tarafından belirlenir.
(2) Hakemler yayın taslaklarına ilişkin hakem raporunu doldurarak otuz gün içinde
Başkanlığa gönderir.
(3) Hakem raporlarında aşağıdaki hususlar yer alır:
a) Bakanlığın görev alanına katkı sağlayıp sağlamadığı.
b) Eserin, bilimsel nitelik bakımından yayıma uygun olup olmadığı.
c) Eserlerin yazıldığı dilin esaslarına, imla kurallarına, literatüre, etik kurallara ve ilgili
bilim dalının kurallarına uygun olup olmadığı.
ç) Çeviri yayınlarla ilgili olarak yazarından ve yayın hakkına sahip kişi ve/veya kurumdan alınan yayım iznine ilişkin belgelerin inceleme sonucu.
Yarışma ve ısmarlama yoluyla eser temini
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren eserlerin yazdırılması veya yaptırılması için Kurul kararıyla ödüllü ve ödülsüz yarışmalar açılabilir veya ısmarlanabilir. Yarışma
sonucunda verilecek olan ödül, telif ücreti yerine geçmekle beraber, Kurulun önerisi üzerine
bütçe imkânları doğrultusunda benzer yarışmalarda belirlenen ödüller göz önüne alınarak, Bakan tarafından belirlenir.
Eserlerin toplanması ve arşivlenmesi
MADDE 18 – (1) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarınca
çıkarılan yayınların, teftiş raporu niteliği taşımayan raporların, yönetmelik, genelge ve her türlü
dokümanın birer nüshası Başkanlığa gönderilir.
(2) Bakanlık teşkilatının mevcut ve yeni faaliyetlerini tanıtıcı, teşkilatta işbirliğini ve
iş verimliliğini arttırıcı konular ile uygulamalı ve teorik konularda kaynak eser, kitap, süreli
ve tanıtıcı yayınlar, bilimsel araştırmalar, inceleme raporları, bilimsel tebliğ, bülten, derleme
ve benzeri yazı ve çeviriler ile diğer sanatsal eserler Başkanlıkta toplanarak değerlendirilir.
Uygun görülenler Kurul gündemine getirilir.
(3) Yayımlanan her türlü eser Başkanlıkta muhafaza edilir. Ayrıca Bakanlıkça basılan
eserlerden on adet ve satın alınan eserlerden bir adet olmak üzere arşiv oluşturulur.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Telif Ücreti ve Basım İşlemleri ile Dağıtım ve Satış
Telif ücreti
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerince yayımlanacak olan eserlerin, telif veya
işlenme hak ve ücretleri, Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri
Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre hesaplanır ve ödenir. Ancak, resmi görev gereği hazırlanmış veya kamuya mâl olmuş derleme, toplama ve salt mevzuat veya kanun kitapçığı olarak hazırlanmış eserlere ücret ödenmez.
(2) Meslek mensupları ve yargı çalışanları ile Kurul üyelerinin resmi görev gereği olmayan eserleriyle ilgili telif ve tercüme ücretleri birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilir.
Giderler ve basım işlemleri
MADDE 20 – (1) Yayımlanmasına karar verilen eserlerin basımına, dijital veri tabanlarına ve süreli yayınlara abone olunmasına, elektronik yayın, görsel eser, doküman ve kitapların satın alınmasına ve bu Yönetmelik gereği yapılan her türlü yayım faaliyetine ilişkin işlemler Başkanlıkça yerine getirilir.
(2) Yayın hizmetleriyle ilgili giderler Bakanlık bütçesinden karşılanır.
Şartnamelerin hazırlanması ve ihalenin yapılması
MADDE 21 – (1) Başkanlıkça, baskı adedi belirlenen yazılı eser ve işlemelerin boyutu,
yaklaşık forma adedi, kâğıt cinsi, kapağın cins, renk ve sayfa düzeni gibi teknik konular ile
basımla ilgili diğer hususları ihtiva eden şartnameler, ihale mevzuatına uygun olarak hazırlanır
ve ihale yapılır. Sözleşmeyle ilgili diğer işlemleri Başkanlık yürütür.
Teknik çalışmaların yürütülmesi ve yayınların teslim alınması
MADDE 22 – (1) Eser veya işlenmelerin, sözleşme şartlarına uygun olarak basımını
sağlamak üzere, ihaleyi alan yükleniciyle yapılması gerekli teknik çalışmaları Başkanlık yürütür
ve bu çalışmalar sonuçlanınca Kurul tarafından "Basılabilir" izni verilir.
(2) Basılan yayınların teslim alınması ve benzeri işlemler Başkanlık tarafından yürütülür.
Dağıtım
MADDE 23 – (1) Yayımlanan eserlerin dağıtımı, Başkanlığın uygun göreceği plana
göre yerine getirilir.
(2) Yayımlanan eserlerin ücretsiz dağıtımı; hukuk ve adalet alanıyla ilgili bulunan kişi
veya kuruluşlara, üniversite kütüphanelerine, yayın değişimi yapılan kurumlara ve Başkanlığın
uygun göreceği diğer kişi, kurum ve kuruluşlara yapılır.
(3) Eserlerin dağıtımı uygun yöntemle kayıt altına alınır.
Satış
MADDE 24 – (1) Yayımlanan eserlerin satış işlemlerini Başkanlık yürütür. Kurul Başkanının onayı ile satış işlemleri için Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu
yetkilendirilebilir.
Satış şartları
MADDE 25 – (1) Yayın satış şartları şunlardır:
a) Kitapçılara aynı kitaptan en az on adet satın almaları halinde birim fiyatından yüzde
yirmibeş; elliden fazla satın almaları halinde ise yüzde otuzbeş indirim uygulanabilir.
b) Meslek mensupları ve yargı çalışanlarına, avukat ve noterler ile akademik personele
eserin birim fiyatından yüzde yirmibeş; hâkim ve savcı adayları, avukat stajyerleri ve kimlik
ibrazı şartıyla öğrencilere, yüzde otuzbeş indirim uygulanabilir.
Yayınların maliyet hesabı
MADDE 26 – (1) Kitabın maliyeti; telif hakkı, kâğıt, baskı, cilt bedelleri ile kitap dağıtan kuruluş veya şirketlere verilecek ücretli veya ücretsiz kitaplar için yüzde elli oranındaki
bedel tutarından oluşur. Bulunan toplamın baskı adedine bölünmesi ile bir kitabın maliyeti belirlenmiş olur.
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(2) Başkanlığın teklifi ve Kurul Başkanının onayı ile maliyetin altında satış bedeli tespit
edilebilir.
Yayın gelirleri
MADDE 27 – (1) Yayın faaliyetlerinden elde edilen gelirler bütçeye gelir kaydedilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Etiğe aykırı davranış
MADDE 28 – (1) Bir yayının hazırlanması veya yayımlanmasıyla ilgili olarak aşağıdaki haller etiğe aykırı davranış olarak kabul edilir:
a) Uydurma: Araştırmada bulunmayan verileri üretmek, bunları rapor etmek veya yayımlamak.
b) Çarpıtma: Araştırma kayıtları veya elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada kullanılmayan cihaz veya materyalleri kullanılmış gibi göstermek, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek.
c) İntihal: Başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel
kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermek.
ç) Dilimleme: Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde
ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırarak çok sayıda yayın yapmak.
d) Aynı araştırma sonuçlarını, birden fazla dergiye yayım için göndermek veya yayımlamak.
e) Desteklenerek yürütülen çalışmaların sonuçlarını içeren sunum ve yayınlarda destek
veren kurum veya kuruluş desteğini belirtmemek.
f) Araştırma ve makalede ortak araştırıcı ve yazarların yazılı görüş birliği olmadan,
araştırmada ve makalede aktif katkısı bulunanların isimlerini çıkartmak veya yazarlıkla bağdaşmayacak katkı nedeniyle yeni yazar veya yazarlar eklemek ya da yazar sıralamasını değiştirmek.
(2) Etiğe aykırı davranış tespit edilmesi halinde Başkanlıkça durum yasal işlemler yapılmak üzere merciine bildirilir.
Yayın ve tanıtım izni
MADDE 29 – (1) Bakanlık hizmet birimleri ile adli ve idari yargı birimleri, Kuruldan
izin almadan süreli ve süresiz yayın faaliyetinde bulunamaz.
(2) Adli ve idari yargı birimleri, Kurul Başkanının izni olmadan, yurt içi ve yurt dışında,
yükseköğretim kurumları dahil eğitim ve öğretim kurumlarında, fuar, sergi, sempozyum, panel
ve söyleşi gibi etkinliklerde; kitap, dergi, işleme, tanıtım filmi ve benzeri eserleri tanıtım, satış
ve benzeri faaliyetlerde bulunamazlar. Adli ve idari yargı birimlerinin izin talepleri Başkanlığa
iletilir ve Başkanlıkça Kurul Başkanına sunulur.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.
(2) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile bu konuda çıkarılmış ilgili mevzuat
ve Milletlerarası Sözleşme hükümleri göz önünde bulundurulur.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 31 – (1) 12/10/1994 tarihli ve 22079 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığı Yayın Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.
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Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Gümrük Yönetmeliğinin 568 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Gümrük müşavir yardımcılığı yazılı sınavından yetmiş veya üzerinde puan alanlar
başarılı sayılır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 574 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(3) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri gümrük işlemleri ile ilgili tespitlerin yapılabilmesi amacıyla tespit raporuna konu edilecek işlemle sınırlı olmak kaydıyla ilgili firmadan
bilgi ve belge isteyebilir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 575 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “veya
stajyer” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (c), (ç) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“c) Yaptıkları işlemlerden doğacak şahsi sorumlulukları saklı kalmak üzere, hukuki ve
mali sorumluluk yanlarında çalıştıkları yetkilendirilmiş gümrük müşavirine aittir.
ç) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin bağlı bulunduğu veya sözleşme imzaladığı
antreponun bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğü ve Gümrük Müşavirleri Derneğine kayıtlı olmaları gerekir.
d) Hizmet veremediği zorunlu durumlarda otuz gün süre ile sınırlı olmak şartıyla yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin ortak olduğu firmada çalışan bir başka gümrük müşavir yardımcısı görevlendirilebilir.”
“e) Yapmaları gereken iş ve işlemleri başkasına yaptıramaz. Bu şekilde davrandığı tespit
edilenler bir daha yetkilendirilmiş gümrük müşaviri yanında çalıştırılamaz.”
“(11) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri, tespit sözleşmesi kapsamında bizzat yapacağı işleri başkasına yaptıramazlar.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 576 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (e) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş ve aynı maddenin ikinci
ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Son yedi yıl içinde Kanunun geçici 6 ncı maddesi uyarınca geçici olarak mesleki
faaliyetten alıkoyma cezası almamış olmak,”
“e) Ertelenmiş, hükmün açıklanması geriye bırakılmış, para cezasına veya tedbire çevrilmiş ya da affa uğramış olsalar bile kaçakçılık, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas, yalan yere şahadet, suç tasnii, iftira gibi
yüz kızartıcı suçlar ile resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma,
suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçları, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı
Terörle Mücadele Kanunu kapsamı suçlar ile örgütlü suçlardan ceza almamış olmak,”
“h) Mesleğin şeref ve haysiyetine uymayan durumları bulunmamak,”
“(2) Birinci fıkrada sayılan niteliklere sahip olan gümrük müşaviri gerekli evraklarla
Bakanlığa müracaat eder. Bakanlıkça yapılan değerlendirme sonucunda bu kişiler yetkilendirilebilir. Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği yetki belgesi başvuruları; birinci fıkranın (e) bendinde sayılan fiillere ilişkin gümrük idaresi veya adli makamlarca yürütülen bir soruşturma
veya kovuşturma olması hallerinde; söz konusu soruşturma veya kovuşturma sonuçlanıncaya
kadar değerlendirmeye alınmaz. Yetki belgesinin süresine ilişkin hususlar şunlardır:
a) Yetki belgesinin süresi iki yıldır ve bu süre birinci fıkranın (ğ) bendinde yer alan nitelik dikkate alınarak daha kısa belirlenir.
b) İki belge dönemi boyunca herhangi bir disiplin cezası almamış olanlar için (a) bendinde belirtilen süre ilk defasında üç yıl olarak uygulanır. Üç yıllık dönemde de herhangi bir
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disiplin cezası almamış olanlar için düzenlenecek belgenin süresi bir yıl artırılır. Bu bende göre
artırılacak süre dört yılı geçemez.
(3) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği yetkisinin verilmesi ve yetki belgesinin düzenlenmesine ilişkin olarak aşağıda yer alan işlemler yapılır:
a) Adına yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği yetki belgesi düzenlenen kişinin gümrük
müşavirliği dolayısıyla kullandığı kodlar pasif hale getirilir.
b) Yetki belgesi sahibi için yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği profili oluşturulur.
c) Düzenlenen yetki belgesi, gümrük müşavirinin kayıtlı bulunduğu Bölge Müdürlüğüne ve başvuru sahibine elektronik ortamda gönderilir.
ç) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri erişim kodunun kullanımından sorumludur. Erişim
kodunu başkasına kullandırdığı anlaşılan yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin yetki belgesi
süresiz olarak geri alınır.
d) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin adı-soyadı, tüzel kişi ticaret unvanı, faaliyet
adresi, telefon ve e-posta adresi bilgileri Bakanlık internet sayfasında yayımlanır. Bu bilgilerde
herhangi bir değişiklik olması durumunda, yedi gün içerisinde bilgilerin sistem aracılığıyla
güncellenmesi için Bakanlığa bildirimde bulunulur.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 577 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 577 – (1) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince özel ve genel antrepo eşya
giriş ve çıkış işlemlerinin tespitiyle ilgili olarak görevlendirilen gümrük müşavir yardımcılarının
Kanunun 228 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları haiz olmaları kaydıyla, yetkilendirilmiş gümrük müşaviri yanında çalıştıkları süreler değerlendirmeye alınır.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 578 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(1) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince yapılan işlemlere ilişkin olarak mevzuata
aykırı durumların belirlenmesi halinde haklarında Kanunun geçici 6 ncı maddesi hükümleri
uygulanır.
(2) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olabilme şartlarından birinin kaybedilmesi, tespit
işlemleri ile ilgili olarak Bakanlıkça belirlenen asgari ücret tarifesinin altında hizmet verilmesi,
mesleği icabı elde ettiği bilgi ve belgelerin yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği dışındaki amaçlar için kullanılması, tespit sözleşmesi kapsamında bizzat yapacağı işleri başkasına yaptırdığının
tespit edilmesi, görevin bağımsızlık, tarafsızlık ve dürüstlükle yapılmaması veya kusurlu olarak
yapılması ya da Kanunda yer alan mesleğin genel prensiplerine aykırı harekette bulunulması
veya dolaylı temsil suretiyle faaliyet gösteren gümrük müşavirleriyle ya da tespit işlemini yaptıran yükümlü ile doğrudan veya dolaylı iş ilişkisi içinde olduğunun tespit edilmesi durumlarında yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin yetki belgeleri geri alınır. Bu şekilde yetki belgeleri geri alınan gümrük müşavirlerine tekrar yetki belgesi verilmez.
(3) Asgari ücret tarifesinin altında hizmet verildiğinin tespit edildiği, ancak bu durumun
maddi hatadan kaynaklandığının anlaşıldığı hallerde ikinci fıkra hükümleri uygulanmaz. Bu
durumda yetkilendirilmiş gümrük müşaviri yazılı olarak uyarılır. Yazılı uyarıya rağmen sözleşme ücretinde gerekli düzeltmeleri yapmayan veya benzer hataları tekrarlayan yetkilendirilmiş gümrük müşavirine ait yetki belgesi on iki ay süreyle geri alınır.”
“(6) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri, tespit sözleşmesi kapsamında bizzat yapacağı
işleri başkasına yaptıramaz. Bu şekilde davrandığı tespit edilenlerin belgesi süresiz olarak geri
alınır.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Staja başlamış bulunanlar
GEÇİCİ MADDE 17 – (1) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmelikle değiştirilen 575 inci
maddenin üçüncü fıkrasının değişiklikten önceki hükmü kapsamında staja başlamış bulunanlar,
bir yıllık staj süreleri sonuna kadar stajyer olarak çalışmaya devam ederler.”
MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
7/10/2009
27369 (Mükerrer)
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839-

31/3/2010
2/7/2010
2/12/2010
31/12/2010
26/3/2011
30/4/2011
23/5/2011
16/7/2011
2/11/2011
28/12/2011
31/3/2012
12/6/2012
20/11/2012
10/1/2013
7/2/2013
5/4/2013
15/5/2013
12/6/2013
3/8/2013
21/11/2013
21/5/2014
2/12/2014
31/1/2015
18/2/2015
13/3/2015
13/5/2015
30/6/2015
20/8/2015
22/1/2016
13/2/2016
29/3/2016
7/10/2016
12/1/2017
1/8/2017
22/3/2018
3/1/2019
2/5/2019
24/5/2019
1/4/2020

27538
27629
27773
27802
27886
27920
27942
27996
28103
28156
28250
28321
28473
28524
28552
28609
28648
28675
28727
28828 (Mükerrer)
29006
29193
29253
29271
29294
29354
29402
29451
29601
29623
29668
29850
29946
30141
30368
30644
30762
30783
31086
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Bitlis Eren Üniversitesinden:
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL VE KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal ve Kültürel
Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal ve Kültürel Çalışmalar
Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (SOÇEM): Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal ve Kültürel Çalışmalar Uygulama
ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Bitlis Eren Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Bitlis Eren Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; sosyal gelişme hedefleri kapsamına giren sosyal
güvenlik, istihdam, sağlık, sosyal yardım, eğitim ve kültürel alanlarda bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar ve uygulamalar yapmak, sosyal alanlardaki araştırma ve
uygulamaları desteklemek, akademik ve toplumsal nitelikli panel, seminer, konferans ve benzeri toplantılar yapmak, eğitim çalışmalarında bulunmak, projeler geliştirmek, ilgili tüm kurum
ve kuruluşlarla iş birliği yapmak, danışmanlık hizmetleri sunmak ve sosyo-kültürel çalışmalar
yaparak bölgemizdeki araştırma alanlarının gelişmesine katkıda bulunmaktır.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Sosyal ve kültürel çalışma alanları ile ilgili bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde
seminer, konferans, panel, kongre, sempozyum, sergi ve benzeri her türlü bilimsel, sanatsal ve
kültürel etkinlikler düzenlemek ve bu etkinliklere katılmak.
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b) Sosyal ve kültürel çalışmaları ilgilendiren alanlarda faaliyet gösteren sivil toplum
örgütleri, yerel, ulusal ve uluslararası kurumlarla iş birliği yapmak.
c) Kadınlar, gençler, çocuklar, yaşlılar ve engellilerin; toplumsal, ekonomik ve kültürel
hayata katılımını sağlamak, eğitim, istihdam, sağlık, sosyal haklar ve sosyal güvenlik gibi konularda bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma, inceleme ve projeler yapmak, yapılan çalışmalara katılmak ve bu çalışmaları desteklemek.
ç) Akademisyenler ve Üniversitede öğrenim gören öğrencileri, ilgili alanlarda araştırma
yapmaya yöneltmek, araştırmalarını yönlendirmek, desteklemek ve gerektiğinde bu amaçla
yapılacak öğrenci ve öğretim üyesi değişimlerine destek olmak.
d) Sosyal ve kültürel çalışmalarla ilgili alanlarda yüksek lisans ve doktora programlarının açılmasını, tez çalışmaları yapılmasını teşvik etmek, açılan programların başarılı ve amaca
uygun şekilde yürütülmesine katkıda bulunmak.
e) Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak, gerektiğinde diğer kurum ve kuruluşlarla iş
birliği yaparak, ulusal ve uluslararası fon ve hibelerden yararlanmak üzere araştırma teklifleri
hazırlamak ve sunmak; ulusal ve uluslararası kuruluşlarca açılan araştırma ve geliştirme projelerine katılmak ve bu projeleri yürütmek.
f) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesine hizmet edecek şekilde; Türkçe ve diğer dillerde görsel, işitsel yayınlar hazırlamak; araştırma sonuçlarını kitap, dergi, broşür, internet sayfası ve benzeri araçlarla yaymak; kitaplık, eğitim ve dokümantasyon merkezleri oluşturmak.
g) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili araştırma ve projeleri teşvik amaçlı, ödüllü yarışmalar düzenlemek.
ğ) Kültür politikaları, toplumsal politikalar, eğitim, insan hakları ve benzeri konular
üzerine sosyal yardım çalışmaları ve eylem araştırması yapmak.
h) Kamuoyunu bilgilendirici tanıtım faaliyetleri düzenlemek ve bu faaliyetlere katkıda
bulunmak.
ı) Sosyal ve kültürel çalışma alanlarında danışmanlık hizmetleri vermek.
i) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili Yönetim Kurulunun belirleyeceği diğer faaliyetleri
gerçekleştirmek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından
üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Gerekli görüldüğünde Rektör tarafından görevden alınabilir. Müdürün, kesintisiz olarak altı aydan fazla
görevi başında bulunamaması durumunda, Rektör tarafından aynı usul ile yeni bir Müdür görevlendirilir.
(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak amacıyla Yönetim Kurulu üyeleri
arasından birini müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektöre sunar. Müdür yardımcısı, Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine vekâlet eder. Müdürün görevi
sona erdiğinde müdür yardımcısının görevi de kendiliğinden sona erer.
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Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulu üyelerini toplantıya davet etmek, toplantı gündemini belirlemek.
c) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
ç) Yönetim Kurulunca alınan kararları Merkez adına uygulamak.
d) Merkezce verilen hizmetleri planlamak ve uygulamaları denetlemek, bu çerçevede
konu ile ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon kurmak.
e) Merkezin yıllık ve uzun vadeli yatırım bütçelerini hazırlamak ve Yönetim Kurulunun
görüşünü alarak süresi içinde Rektöre sunmak.
f) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımı
amacıyla girişimlerde bulunmak.
g) Merkezin gözetim ve denetimini yapmak, Merkez bünyesinde düzenli çalışmayı sağlamak.
ğ) Her faaliyet dönemi sonunda ve ayrıca isteği durumunda Rektöre sunulmak üzere,
Merkezin araştırma ve uygulama faaliyetleri, işleyişi ve genel durumu hakkında Yönetim Kurulunun görüşünü de alarak rapor hazırlamak.
h) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında en az üç en fazla yedi kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri, Üniversite Senatosunun önerdiği öğretim elemanları
arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan boşalan üyelik için veya Üniversite dışında altı aydan
uzun süreli görevlendirilen üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni görevlendirme
yapılır.
(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğunluk ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde, Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yönetimi, faaliyetleri ve uygulamaları ile ilgili kararlar almak.
b) Her faaliyet dönemi sonunda ve ayrıca isteği halinde Rektöre sunulmak üzere Müdür
tarafından hazırlanacak raporun düzenlenmesine ilişkin görüş bildirmek ve değerlendirmede
bulunmak.
c) Bir sonraki faaliyet dönemine ilişkin çalışma programını hazırlamak.
ç) Merkezin amaçları ve faaliyet alanlarına ilişkin konularda Üniversitenin ilgili birimleri, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte yürütülecek
yerel, ulusal, uluslararası bilimsel ve eğitsel çalışmalar, uygulamalar, bilimsel toplantılar ve
diğer faaliyetler için gerekli esasları ve ilkeleri belirlemek, protokolleri hazırlamak ve gerekli
diğer düzenlemeleri yapmak.
d) Merkez personelinin araştırma, uygulama, danışmanlık, eğitim ve bilimsel yayım
konularındaki taleplerini değerlendirerek bunlar hakkında karar vermek.
e) Danışma Kurulu tarafından önerilen personel ihtiyacı ile araç-gereç, malzeme, teçhizat ve benzeri diğer ihtiyaçlar hakkında Rektöre görüş bildirmek, Rektörün isteği halinde bu
doğrultuda rapor oluşturmak.
f) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
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Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışma konularında bilgi, beceri ve deneyim sahibi farklı disiplinlerden, çoğunluğu Üniversite çalışanlarından olmak üzere, Yönetim
Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen en fazla on kişiden oluşur.
(2) Danışma Kurulu üyeleri üç yıl için görevlendirilir. Gerekli görüldüğünde Yönetim
Kurulu tarafından değiştirilebilir. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev
süresi dolmadan herhangi bir sebepten dolayı üyeliği sona eren üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir.
(3) Müdür, Danışma Kurulunun başkanıdır. Danışma Kurulu, Müdürün daveti ile her
faaliyet döneminde en az bir kez toplanır. Müdür, gerekli gördüğü hallerde Danışma Kurulunu
olağanüstü toplantıya çağırabilir.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kuruluna, Merkezin faaliyetleri ve uygulamaları hakkında tavsiyelerde bulunmak.
b) Merkezin çalışma alanlarına katkıda bulunacak farklı disiplinlerdeki yeni çalışmalar
hakkında önerilerde bulunmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Uygulama birimleri, çalışma ve proje grupları
MADDE 14 – (1) Merkezin faaliyet alanlarındaki bilimsel ve eğitsel çalışmaları gerçekleştirmek için, ihtiyaca göre Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı ile uygulama
birimleri, çalışma ve proje grupları oluşturulabilir. Uygulama birimleri, çalışma ve proje grupları başkan ve üyeleri, Müdürün önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.
Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 17 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında
alınan her türlü alet, donanım ve demirbaşlar, Merkez hizmetlerine ve gerektiğinde de Üniversitenin kullanımına tahsis edilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile Üniversite Senatosu ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Demiroğlu Bilim Üniversitesinden:
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM
VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 4/1/2017 tarihli ve 29938 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin adı “Demiroğlu Bilim
Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” olarak, 1 inci, 2 nci, 4 üncü
ve 28 inci maddelerinde yer alan “İstanbul” ibareleri “Demiroğlu” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin beşinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ç) IV üncü ve V inci dönem stajlarının birinden veya birden fazlasından başarısız olan
öğrenciler dönem sonunda açılan bütünleme sınavına alınırlar. Bütünleme sınavı kapsamında;
1) Staj bütünleme sınavları o dönemin son stajının bitimini takiben ve en erken on beş
gün sonra olmak kaydı ile akademik takvimde belirtilen zamanlarda Dekanlık tarafından ilan
edilen yer ve saatte yapılır.
2) Bütünleme sınavları, staj sonu değerlendirme sınavı ile aynı şekilde yapılır. Staj başarı notunun hesaplanmasında bütünleme sınav puanı, staj sonu değerlendirme sınav puanı yerine geçer.
3) Bütünleme sınavında da başarısız olan öğrenci kaldığı stajın tekrarını ilgili stajın yapıldığı en erken dönemde tekrarlar. Tekrar eden öğrenciye, staj sonu sınavında başarısız olması
durumunda, en az on beş gün sonra (dönem sonunu beklemeden) bütünleme sınavı açılabilir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Dönem VI, klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmalarını kapsayan ve 44
hafta süren intörnlük (aile hekimliği) dönemidir.”
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
4/1/2017

29938

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
3/3/2018

30349
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İLÂN BÖLÜMÜ
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
15 KALEM TIBBİ MALZEME SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
T.C. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü ile Üniversite Hastaneleri
ihtiyacı "15 Kalem Tıbbı Malzeme", Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca
hazırlanan malzeme listesine ve teknik şartnamesine uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde
belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak
tekliflerini sürdüreceklerdir.
1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz IV No.lu Satınalma Daire
Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, teknik şartname
belgesiyle sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan
edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak,
ihaleye teklif verecek olan firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini (Ekli Liste)
Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları
gerekmektedir.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.
2. Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf – iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA
YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta
ise iç zarfla birlikte teknik şartname belgesi ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen
kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda
belirtilen belgeler bulunacaktır.
3. Teklifler, 14.08.2020 günü, en geç saat 12.00’a kadar Genel Müdürlüğümüz IV No.lu
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4. İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif
verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarında
belirtilecektir.
5. Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanunundan istisna olup, Ofis satın alma konusu
malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen
serbesttir.

6160/1-1
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TAŞIT MÜBADELE İLANI
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığından:
4645 sayılı Kanun ve bu kanuna istinaden yayımlanan 2008/14176 sayılı Emniyet Genel
Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, HEK ve Hurda Durum ve
İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Yönetmeliğin 38’inci maddesi uyarınca muhtelif marka ve
model 45 adet taşıtın mübadelesi yapılacaktır.
1-İdarenin;
a) Adı: Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı
b) Adresi: İsmetpaşa Mahallesi Atikhisar Caddesi Nu:90 Merkez/Çanakkale
c) Telefon ve faks numarası: 0 286 213 98 42, Faks Nu.:0 286 213 24 53
ç) Elektronik posta adresi : cbasar@jandarma.gov.tr
2-Mübadele Konusu İdare Tarafından Verilecek Malın Adı, Niteliği, Türü ve Miktarı:
Ekonomik ömrünü doldurmuş; Toplam (45) adet muhtelif marka ve modelde taşıt olup,
bakım onarımı yapıldığında trafiğe çıkabilecek durumdaki taşıtlardır.

S.N U.

CİNSİ

MARKASI

1

KAMYON-BA

IVECO

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

FAAL

TİPİ

MODELİ

KM

PLAKA NU.

İVECO 65.9

1999

77439

17 JAB 064

FAAL

2000

64120

17 JAB 063

FAAL

ÇÖP TOPLAMA, FORD CARGO

OLUP/OLMADIĞI

KAMYON-BA

FORD

MİNİBÜS

FORD

TRANSİT T-12

2001

266556

17 JAB 062

FAAL

FORD

FORD TRANSİT 350L HR

2006

18028

17 JAB 067

FAAL

ISUZU MD27SA,27+1

2003

166700

17 JAB 056

FAAL

2001

144493

17 JAB 008

FAAL

ÖZEL AMAÇLIAMBULANS
OTOBÜS-CQ
KAMYONET BA
KAMYON
KAMYONET BA
KAMYON
FORD TRANSİT
AMBULANS
KAMYONET BA
KAMYON
KAMYONET BA
KAMYON
KAMYON-BA
FORD TRANSİT 350L
AMBULANS
KAMYONET BA
KAMYON
KAMYON-BA
KAMYON (İTFAİYE)

ISUZU
FORD

2520,6X4

FORD TRANSİT 190 CHAS IS/
CAB

FORD

TRANSİT T 15

2001

280300

17 JAB 009

GAYRİ FAAL

FORD

TRANSİT 350L HR

2005

79442

17 JAB 015

FAAL

FORD

TRANSİT 190 CHAS IS/CAB

2001

121351

17 JAB 022

FAAL

FORD

TRANSİT 190 CHAS IS/CAB

2001

106825

17 JAB 023

FAAL

IVECO

İVECO 65.9

1999

7587

17 JAB 026

FAAL

FORD

TRANSİT 350L HR

2003

81200

17 JAB 035

FAAL

FORD

190 CHAS IS/CAB

2003

144315

17 JAB 039

FAAL

İVECO 65.9

1998

137150

17 JAB 040

FAAL

2004

19020

17 JAB 044

FAAL

IVECO
FORD

FORD CARGO 1824 D19 D, SU
KAP:7000 LT,KİMY.KAP:500 LT
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17
18
19
20
21
22
23
24

OTOMOBİL-AA SEDAN
KAMYONET BA
KAMYON
KAMYONET BA
KAMYON
KAMYONET ÇİFT
KABİNLİ
KAMYONET ÇİFT
KABİNLİ
KAMYONET ÇİFT
KABİNLİ
KAMYONET BA
KAMYON
KAMYONET BA
KAMYON
KAMYONET BA
KAMYON

RENAULT
MITSUBISHI
MITSUBISHI
MITSUBISHI
MITSUBISHI
MITSUBISHI

RESMÎ GAZETE
1.5 DCI EXPRESSION PLUS
L200 MAGNUM, 4X4,TURBO
DİZEL,AC
L200 MAGNUM, 4X4,TURBO
DİZEL,AC
L200 MAGNUM, 4X4,TURBO
DİZEL,AC
L200 MAGNUM, 4X4,TURBO
DİZEL,AC
L200 MAGNUM, 4X4,TURBO
DİZEL,AC
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2008

337623

17 JAA 071

FAAL

2008

346203

17 JAA 079

FAAL

2008

445250

17 JAA 016

FAAL

2006

377.642

17 JAA 127

FAAL

2006

396100

17 JAA 128

FAAL

2006

388286

17 JAA 126

FAAL

ISUZU

ISUZU D-MAX,4X4,ÇİFT KABİN

2006

384315

17 JAA 134

GAYRİ FAAL

ISUZU

ISUZU D-MAX,4X4,ÇİFT KABİN

2006

428926

17 JAA 135

GAYRİ FAAL

ISUZU

ISUZU D-MAX,4X4,ÇİFT KABİN

2006

375127

17 JAA 136

GAYRİ FAAL

25

MİNİBÜS

FORD

TRANSİT T-15

2002

319130

17 JAA 066

FAAL

26

MİNİBÜS

FORD

TRANSİT T-12

1999

409738

17 JAA 085

GAYRİ FAAL

27

MİNİBÜS

FORD

TRANSİT T-12

2001

468890

17 JAA 046

GAYRİ FAAL

28

MİNİBÜS

FORD

TRANSİT T-12

2001

402475

17 JAA 039

FAAL

29

MİNİBÜS

FORD

TRANSİT T-12

2001

319130

17 JAA 037

FAAL

30

MİNİBÜS

FORD

TRANSİT T-12

2001

363726

17 JAA 038

FAAL

31

MİNİBÜS

FORD

TRANSİT T-12

2001

491160

17 JAA 010

FAAL

32

MİNİBÜS

FORD

TRANSİT T-12

2001

379450

17 JAA 009

FAAL

33

MİNİBÜS

FORD

TRANSİT T-12

2001

442170

17 JAA 111

FAAL

34

MİNİBÜS

FORD

TRANSİT T-12

2001

396200

17 JAA 013

FAAL

35

KAMYONET BB VAN

FORD

CONNECT T 220S/K210S TDCI

2005

345655

17 JAA 118

FAAL

36

KAMYONET BB VAN

FORD

CONNECT T 220S/K210S TDCI

2006

419785

17 JAA 024

FAAL

37

KAMYONET BB VAN

FORD

CONNECT T 220S/K210S TDCI

2005

257719

17 JAA 117

FAAL

2009

381931

17 JAA 104

FAAL

38
39
40
41
42
43
44
45

KAMYONET BB VAN
KAMYONET-BE PİCK-

FORD

TOURNEO CONNECT 90 PS T
220 S TDCİ

FORD

TRANSİT 190 CHAS IS/CAB

2001

124610

17 JAA 020

FAAL

FORD

FORD TRANSİT 350M

2003

101942

17 JAA 063

FAAL

FORD

FORD TRANSİT 350M

2004

138540

17 JAA 080

FAAL

MİNİBÜS

FORD

TRANSİT T-12

2001

64580

17 JAA 007

FAAL

MİNİBÜS

FORD

TRANSİT T-12

2001

291785

17 JAA 012

FAAL

2006

262865

17 JAA 121

FAAL

2006

278910

17 JAA 129

FAAL

UP
KAMYONET-BE PİCKUP
KAMYONETPANELVAN

KOMYONET-ÇİFT
KABİN
KOMYONET-ÇİFT
KABİN

MITSUBISHI
MITSUBISHI

L 200 MAGNUM,4X4,ÇİFT
KABİN
L 200 MAGNUM,4X4,ÇİFT
KABİN
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3- İdare Tarafından Alınacak Mübadele Konusu Mal/Malzeme ve Taşıtların Durumu ve
Özellikleri:
* 1 (Bir) Adet Ford Transit Minibüs, 2.0 L.EcoBlue, 170 PS, 14+1 kişilik, 410 L. Deluxe,
Dizel, Manuel Vites Opak Beyaz marka ve model araç,
* 2 (İki) Adet Ford Transit Custom 320 S Kombi Trend 2.0 130 PS. Dizel, Manuel Vites,
Opak Beyaz, marka ve model araç,
* 2 (İki) Adet Fiat Egea, 1,3 Multijet Easy, Sedan, 95 HP. Dizel, Manuel Vites, Opak
Beyaz, marka ve model araç
* 22 (Yirmiiki) Adet 215/65R16C Yaz Tipi Lassa Marka Dış Lastik,.
4- İdare Tarafından Alınacak Malın/Malların Teslim Edileceği Yer ve Tarih:
Mübadelede teklif edilen araçlar İsmetpaşa Mahallesi Atikhisar Caddesi Nu: 90
Merkez/Çanakkale adresinde bulunan Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı 817 No.lu Birlik Mal
Saymanlığına teslim edilecektir. Mübadele sözleşmesinin imzalanmasından sonra yüklenici,
alınacak malı 90 (Doksan) gün içinde teslim etmek zorundadır.
5- İdare Tarafından Verilecek Malın/Malları Teslim Alma Yeri ve Tarihi:
Mübadele karşılığı verilecek 35 adet taşıt İsmetpaşa Mahallesi Atikhisar Caddesi Nu: 90
Merkez/Çanakkale adresinde bulunan Çanakkale İl Jandarma Komutanlığından, 6 Adet taşıt
Cevatpaşa Mahallesi Atikhisar Caddesi Nu: 1 Merkez/Çanakkale adresinde bulunan Çanakkale
116’ıncı J.Eğt.A.K.lığından, 4 adet taşıt Gazi Mahallesi Garnizon Caddesi Nu: 1 Ezine/Çanakkale
adresinde bulunan Ezine 3’üncü Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığından teslim alınacaktır.
Mübadelesi yapılan taşıtlar mübadele karşılığı olan taşıtların muayene sonucunda malın uygun
bulunması halinde bu durumun yükleniciye tebliğ edilmesine müteakip 30 (otuz) takvim günü
içerisinde yüklenici tarafından bulunduğu yerden teslim alınması zorunludur. Araçların üzerinde
bulunan Jandarma yazısı ve işaretleri yüklenici tarafından silinecek/sökülecek ve müteakiben
araçların alınmasına izin verilecektir.
6- Mübadelenin;
a) Yapılacağı Yer: Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Toplantı Salonu, İsmetpaşa
Mahallesi Atikhisar Caddesi Nu: 90 Merkez/Çanakkale
b) Tarihi ve saati: 26.08.2020 günü saat: 14.00
7- Değer Tespit Komisyonu Tarafından Belirlenen Tahmini Bedel; 938.046,00 TL
(Dokuzyüzotuzsekizbinkırkaltılira)
8- İdare Tarafından Alınacak Malın/Malların Tahmini Bedeli: 939.666,74 TL
(Dokuzyüzotuzdokuzbinaltıyüzaltmışaltılirayetmişdörtkuruş)
9- Mübadeleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler İle 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 28.191,00 TL.) (Yirmisekizbin
yüzdoksanbirlira) az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat mektubu veya
geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine
yatırıldığını gösteren makbuzlar,
c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası
belgesi;
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,
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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 Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan
dolayı hükümlü bulunmadığına dair;
1) Gerçek kişi olması halinde; kendisinin,
2) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise
yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının,
Kollektif Şirket ise ortakların tamamının, Komandit Şirkette Komandite ortakların hepsinin,
Komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, Kooperatiflerde
yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı
birimlerden ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış adli sicil belgesi istenir.
e) İstekliler şartname ekinde örneği bulunan tedarik taahhütnamesini teklifleri ile birlikte
vereceklerdir.
10- Mübadele şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.
11- Mübadele şartnamesi hazırlanmış olup, mübadele dokümanı İsmetpaşa Mahallesi
Atikhisar Caddesi Nu: 90 Merkez/Çanakkale adresinde bulunan Çanakkale İl Jandarma
Komutanlığında görülebilir ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Defterdarlık, Mal
Müdürlüğü, Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine ödenecek 50,00-TL (Elli Türk Lirası)
karşılığı yukarıdaki idarenin adresinden temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların
mübadele dokümanını satın almaları zorunludur.
12- Teklifler, 26.08.2020 günü saat 14.00’e kadar Çanakkale İl Jandarma Komutanlığına
teslim edilecektir.
13- Mübadele işlemi; yazılı tekliflerin alınmasının ardından, isteklilerin pey tekliflerini
açık artırma usulü ile ihale 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- Mübadelesi yapılacak olan taşıtlar ilan tarihinden itibaren, mübadele tarihinden bir
gün öncesine kadar hafta içi 09.00 ile 16.00 saatleri arasında 35 adet taşıt Çanakkale İl Jandarma
Komutanlığında, 6 adet taşıt Çanakkale 116’ıncı Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında ve 4 adet
taşıt Çanakkale Ezine 3’üncü Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığında görülebilir.
17- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim
günüdür.
18- İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
19- Verilecek araçlar ile alınacak araç ve lastiklerin KDV ve ÖTV’si yüklenici firmaya
aittir.
6126/1-1
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
Gaziantep İli Şehitkâmil Belediye Başkanlığından:
Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Şehitkamil İlçesi; Aşağıda Mahalle, Ada, Parsel,
Yüzölçümü, İmar Durumu, m² rayiç bedeli, muhammen bedeli ve geçici teminatı belirtilen
taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi ( a ) fıkrası gereğince Kapalı teklif
usulü artırma suretiyle 25/08/2020 Salı günü aşağıdaki tabloda belirtilen saatlerde Belediyemiz
Atatürk Kültür ve Spor Merkezi (İpekyolu üzeri) Meclis Salonunda yapılacak ihale ile ayrı ayrı
satışı yapılacaktır.

Sıra
No

Mahalle

Ada

Parsel

Alanı

Niteliği,

m²

İmar durumu

Arsa A-2

1

15 Temmuz

6319

3

1363,10

2

15 Temmuz

7747

1

2266,19

3

15 Temmuz

7747

2

2266,18

Arsa Konut
E=1,15 h:12.50

Rayiç

Muhammen

G. Teminat

İhale

Bedel (TL)

(%3) (TL)

saati

800,00

1.090.480,00

32.714,40

11.00

PEŞİN

1.200,00

2.719.428,00

81.582,84

11.15

PEŞİN

1.200,00

2.719.416,00

81.582,,48

11.30

PEŞİN

1.200,00

4.782.972,00

143.489,16

11.45

PEŞİN

1.200,00

5.399.460,00

161.983,80

12.00

PEŞİN

800,00

2.286.496,00

68.594,88

14.30

PEŞİN

800,00

1.438.920,00

43.167,60

14.45

PEŞİN

800,00

1.483.912,00

44.517,36

15.00

PEŞİN

1200,00

3.194.376,00

95.831,28

15.15

PEŞİN

740,00

2.559.349,20

76.780.,48

15.30

PEŞİN

Bedeli
m²/TL

ÖDEME

Arsa Konut
E=1,15
H:12,50
4

Belkıs

5850

7

3985,81

5

Beylerbeyi

7295

1

4499,55

6

Beylerbeyi

867

3

2858,12

7

Taşlıca

696

3

1798,65

8

Taşlıca

696

4

1854,89

9

Umut

5090

3

2661,98

10

Umut

5821

1

3458,58

Arsa Konut
E=1.50
Arsa
Tick E:1.80

Arsa A-3
E=1.35
Arsa
Küç. Sany
Arsa
Küç. Sany
Arsa Konut
E=2.00
Arsa Ticaret

İhaleye iştirak edecek istekliler ihale şartnamesini 100,00 TL karşılığında Belediyemiz
İhale servisinden temin edebilirler. Belediyemizce yapılacak ihaleye katılacak olan isteklilerin
aşağıdaki belgeleri sunmaları gerekmektedir;
A) İstekli gerçek kişi ise;
a) Türkiye’de Kanuni ikametgâhı olması,
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b) Tebligata esas adres beyanı
c) Noter tasdikli imza beyannamesi
d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin
noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
e) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname,
f) Nüfus Cüzdanı Sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,
g) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,
h) Teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz
veya Limit Dahili Süresiz Banka Teminat Mektubu,
ı) Şehitkamil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge,
i) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
j) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin ortaklık beyanı ile
birlikte her biri istenen belgeleri ayrı ayrı (geçici teminat hariç) vereceklerdir.
B) İstekli tüzel kişi ise;
a) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde
bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna
dair belge,
b) Tebligata esas adres beyanı
c) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin
tamamının Ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
Ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler
d) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin
noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
f) Teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz
veya süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,
g) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası imzalanmış şartname,
h) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,
ı) Şehitkâmil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge
i) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
j) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan ortakların ortaklık beyanı ile
birlikte her biri istenen belgeleri ayrı ayrı (geçici teminat hariç) vereceklerdir.
İhaleye iştirak edeceklerin, istenilen belgelerle birlikte Şehitkamil Belediyesi Destek
Hizmetleri Müdürlüğü İhale Servisine en geç 24/08/2020 Pazartesi günü saat 16.30’a kadar
başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
Bu ihaleden doğacak, her türlü vergi, resim harç, Tellâliye, ilan bedeli vb. masraflar
yükleniciye ait olup, taşınmazlara KDV uygulanmayacaktır.
İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

6134/1-1
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YAŞ PANCAR POSASININ TARTILMASI, TEVZİ EDİLMESİ
VE SATIŞ İŞLERİ HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
2020/2021 Kampanya Döneminde Yaş Pancar Posasının Tartılması ve Tevzi Edilmesi
İşleri ile İlgili Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği
Esaslarına Göre Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir.
İhale kayıt numarası
: 2020/365125
1-İdarenin
a) adresi
: Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA
b) telefon ve faks numarası : Tel: 332 885 72 00 (10 hat) - Faks: 332 885 72 10
2-İhale konusu hizmetin
a) niteliği, türü ve miktarı
: 2020/2021 Kampanya Dönemi Yaş Pancar Posasının
Tartılması, Tevzi Edilmesi ve Satış İşleri Hizmet Alımı
(±%20 Toleranslı).
b) yapılacağı yer
: Ilgın Şeker Fabrikası
c) işin süresi
: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren İdarece yazılı
olarak bildirilen tarihte işe başlanır. İşin süresi işe başlama
tarihinden itibaren ±%20 toleranslı 150 gündür. 2020/2021
Kampanya Dönemi 150 gün (±%20 Toleranslı) 24 kişi ile
Yaş Pancar Posasının Tartılması, Tevzi Edilmesi ve Satış
İşleri Hizmet Alımı işlerinin yaptırılmasıdır.
3-İhalenin
a) yapılacağı yer
: Ilgın Şeker Fabrikası Toplantı Salonu Konya Yolu Üzeri
8. Km. 42600 Ilgın / KONYA
b) tarihi ve saati
: 24.08.2020 Pazartesi günü, saat 10:00
4 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
4.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 (YüzOnSekiz) Türk Lirası
karşılığı Ilgın Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA
adresinden satın alınabilir.
4.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
5- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
6- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim
günü olmalıdır.
7- Diğer Hususlar
7.1. İhalede isteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır
bulunmaları gerekmektedir.
7.2. Mezkur alım 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.
6154/1-1
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YERALTI GÜÇ KABLOSU BAĞLANTI İŞLERİ İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
İdare: Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ)
Proje: Yenilenebilir Enerji Entegrasyonu Projesi (REIP) – Ek Finansman (AF)
İhale Adı: 400 kV -Gebze GIS - Kroman Çelik GIS & Kroman Çelik GIS – Deri OSB GIS &
Deri OSB GIS-Tepeören TM Yeraltı Güç Kablosu Bağlantı İşleri
Ülke: Türkiye
Dünya Bankası Kredi No: IBRD - 90510
İhale Referansı: DB.KAB.20
1. TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ), Uluslararası İmar ve
Kalkınma Bankasından Yenilenebilir Enerji Entegrasyonu Projesi – Ek Finansman kapsamında
bir ikraz

1

temin etmiştir. Söz konusu bu ikraz gelirinin bir kısmı 400 kV -Gebze GIS - Kroman

Çelik GIS (Lot 1), Kroman Çelik GIS – Deri OSB GIS (Lot 2), Deri OSB GIS-Tepeören TM (Lot 3)
Yeraltı Güç Kablosu Bağlantı İşleri (DB.KAB.20) sözleşmesi kapsamındaki uygun ödemeler için
kullanılması planlanmıştır.
2. TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ), teklif vermeye uygun
isteklileri aşağıda açıklanan tesis/yapım ve devreye alma işi için kapalı teklif vermeye davet
etmektedir: 400 kV - Gebze GIS - Kroman Çelik GIS (Lot 1), Kroman Çelik GIS – Deri OSB GIS
(Lot 2), Deri OSB GIS-Tepeören TM (Lot 3) Yeraltı Güç Kablosu Bağlantı İşleri için Malların
Temini (400 kV çapraz-bağlı polietilen (XLPE) izoleli güç kabloları ve aksesuarları, fiber optik
kablolar ve aksesuarları), testi, nakliyesi, teslimi, gümrükteki gerekli hizmetler ve sahadaki
depolama, mühendislik ve projelendirme hizmetleri, kurulumun tamamlanması, konstrüksiyon,
tesis/yapım, süpervizyon, inşaat işleri, devreye alma, saha testleri ve garanti süresinin bitiminden
sonra, 5 yıllık tamir işleri de dahil olmak üzere, istenen çalışma koşullarında teslim edilmesi.
3. İstekliler, ihale dokümanında ayrıntılı olarak tanımlandığı gibi, bir veya daha fazla
kısım için teklif verebilirler. Birden fazla kısım kazanılması halinde indirim yapmak isteyen
istekliler, bu indirimlerin teklif mektubuna dahil edilmesi şartıyla sözleşme yapılmasına izin
verilecektir. İstekliler Yeterlik Kriterlerine aşağıdaki bağlantı adresinden göz atabilirler:
https://www.teias.gov.tr/tr-TR/ihaleler
4. İhale, Dünya Bankası’nın “IPF Borçlularına Yönelik İhale Düzenlemeleri” ( Temmuz,
2016) (Revizyon: Temmuz 2016, Kasım 2017 ve Ağustos 2018 “(İhale Düzenlemeleri)” nde
belirtilen Teklif Talebi (RFB) yöntemi kullanılarak uluslararası rekabetçi ihale yoluyla
gerçekleştirilecek ve İhale Düzenlemelerinde tanımlandığı gibi tüm uygun teklif sahiplerine
açıktır.
5. İlgili uygun istekliler aşağıdaki adresten 09:00 – 17:00 saatleri arasında daha fazla bilgi
alabilirler
1

İkraz anlaşmasının Ekim 2020 de imzalanması öngörülmektedir.
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TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ),
TİCARET DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Bilal ÇIRAK, Müdür Yrd. (G.)
Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2 Kat: 15, Oda No: 15030
Çankaya - ANKARA / TÜRKİYE
Tel.

: +90 312 203 89 11

Faks

: +90 312 203 82 88

e-posta

: bilal.cirak@teias.gov.tr

6. İngilizce ihale dokümanı, istekliler tarafından aşağıdaki adrese, iade edilmeyecek
5.250,00 TL’nin ya da 750,00 ABD Doları’nın (KDV dahil) ödendiğini gösteren dekont ile yazılı
başvuru yapılarak alınabilir. Ödeme aşağıda belirtilen hesap numaralarına doğrudan yapılacaktır.
Yerel teslimatta ihale dokümanı posta ile gönderilecektir.
Banka İsmi ve Banka Hesap No:
Dolar Hesabı: Vakıfbank Kızılay Şubesi, No

: 00158048000941781

IBAN No

: TR350001500158048000941781

TL Hesabı: Vakıfbank TEK Büro Şubesi, No : 00158007281639948
IBAN No

: TR880001500158007281639948

7. Teklifler 14 Ekim 2020 tarihinde saat 14:00’a (yerel saatle) kadar ya da öncesinde
aşağıda belirtilen adrese teslim edilecektir. Elektronik ihaleye izin verilmeyecektir. Geç teslim
edilen teklifler reddedilecektir. Teklifler, teklif sahiplerinin belirlenmiş temsilcilerinin ve
aşağıdaki adreste bulunmak isteyen herkesin huzurunda 14 Ekim 2020 tarihinde saat 14:00’da
(yerel saatle) açılacaktır.
8. Bütün Teklifler Gebze GIS - Kroman Çelik GIS Projesi (Lot 1) için 400.000,00 EURO,
Kroman Çelik GIS – Deri OSB GIS Projesi (Lot 2) için 350.000,00 EURO, Deri OSB GISTepeören TM Projesi (Lot 3) için 350.000,00 EURO ya da muadili serbest döviz kuru değerinde
geçici teminat(lar) ile birlikte teslim edilecektir
9. Yukarıda belirtilen adres:
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ)
BEYAZ SALON,
Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 12, 4. Kat T BLOK
Çankaya – ANKARA
6166/1/1-1

11 Ağustos 2020 – Sayı : 31210

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 41

INVITATION FOR BIDS (IFB)
REPUBLIC of TURKEY
Employer: Turkish Electricity Transmission Corporation (TEİAŞ)
Project: Renewable Energy Integration Project (REIP) – Additional Financing (AF)
Contract title: 400 kV
• Gebze - Kroman Çelik
• Kroman Çelik – Deri OIZ
• Deri OIZ-Tepeören
Underground Cable Connection.
Country: Turkey
Loan No. /Credit No. / Grant No.: IBRD - 90510
RFB No: DB.KAB.20
1. The Turkish Electricity Transmission Corporation (TEİAŞ) has received financing 2 from
the World Bank toward the cost of the Renewable Energy Integration Project (REIP) – Additional
Financing (AF), and intends to apply part of the proceeds toward payments under the Contracts for
400 kV
• Gebze - Kroman Çelik (Lot 1)
• Kroman Çelik – Deri OIZ (Lot 2)
• Deri OIZ-Tepeören (Lot 3)
Underground Cable Connection (DB.KAB.20).
2.The Turkish Electricity Transmission Corporation (TEİAŞ) now invites sealed Bids from
eligible Bidders for the construction and completion of following Work: Supply of Goods (400 kV
cross-linked polyethylene (XLPE) insulated power cables and accessories, fiber optic cables and
accessories), testing, transport, delivery, services required at customs and storage at site, engineering
and design services, complete erection, construction, installation, supervision, commissioning, site
testing and handing over in satisfactory operating condition including repair works for 5 years after
the expiry of the guarantee period of 400 kV
• Gebze - Kroman Çelik (Lot 1)
• Kroman Çelik – Deri OIZ (Lot 2)
• Deri OIZ-Tepeören (Lot 3)
Underground Cable Connection Works.
3.Bidders may Bid for one or more lots (contracts), as further defined in the bidding
document. Bidders wishing to offer discounts in case they are awarded more than one contract will be
allowed to do so provided those discounts are included in the Letter of Bid. The Bidders may review
the qualification requirements at the following link: https://www.teias.gov.tr/tr-TR/ihaleler
4.Bidding will be conducted through international competitive procurement using a
Request for Bids (RFB) as specified in the World Bank’s “Procurement Regulations for IPF
Borrowers (July 2016 revised in November 2017 and August 2018) (Procurement Regulations)”,
and is open to all eligible Bidders as defined in the Procurement Regulations.
5.Interested eligible Bidders may obtain further information from
1

Loan agreement is expected to be signed on October 2020
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TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ),
TRADE DEPARTMENT,
and inspect the bidding document during office hours 09:00 a.m. to 5:00 p.m. at the address
given below:
Bilal ÇIRAK, Assistant Manager
Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, 15th Floor, Room No:30
Çankaya - ANKARA / TURKEY
Phone

: +90 312 203 89 11

Fax

: +90 312 203 82 88

e-mail

: bilal.cirak@teias.gov.tr

6.The bidding document in English may be purchased by interested eligible Bidders upon
the submission of a written application to the address below and upon payment of a nonrefundable
fee of TL 5.250.- or US$ 750.- (V.A.T included). The method of payment will be direct deposit to
specified account number. The document will be sent by courier for local delivery.
Name of bank and account No is:
US Dollar: Vakıfbank Kızılay Branch, No

: 00158048000941781

IBAN No

: TR350001500158048000941781

TL: Vakıfbank TEK Bürosu Şb., IBAN No

: TR880001500158007281639948

7.Bids must be delivered to the address below on or before 2:00 p.m. (Turkey Local Time)
on 14 October 2020 Electronic bidding will not be permitted. Late Bids will be rejected. Bids will
be publicly opened in the presence of the Bidders’ designated representatives and anyone who
chooses to attend at the address below 2:00 p.m. (Turkey Local Time) on 14 October 2020.
8.All Bids must be accompanied by a Bid Security of
• 400.000,- Euros equivalent (fourhundredthousand Euros) for Gebze-Kroman
Çelik (Lot 1)
• 350.000,- Euros equivalent (threehundredfiftythousand Euros) for Kroman
Çelik-Deri OIZ (Lot 2)
• 350.000,- Euros equivalent (threehundredfiftythousand Euros) for Deri
OIZ-Tepeören (Lot 3)
9.The address referred to above is:
TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ),
BEYAZ SALON MEETING ROOM,
Nasuh Akar Mahallesi Türkocağı St. No: 12 T Block 4th Floor
Çankaya /ANKARA
6166/2/1-1
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğünden:
İPTAL İLANI
Üniversitemizde görevlendirilmek üzere 23.07.2020 tarih ve 31194 sayılı Resmî
Gazete'de yayımlanan Akademik Personel ilanımıza ilişkin olarak; Ankara Havacılık Meslek
Yüksekokulu Uçak Teknolojisi Programı için ilan metninde yer alan Profesör Doktor alımı ilanı
Üniversitemiz Senatosu tarafından iptal edilmiş olup mevcut başvurular dikkate alınmayacaktır.
6182/1-1

—— • ——

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:
DÜZELTME İLANI
10.08.2020 tarihli ve 31209 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan ilanda
Programcı kadrosu için istenilen şartlara ilave olarak “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esasların ek 2 nci maddesinin (c) fıkrası gereğince KPSS (B) grubu puanı esas alınarak yapılacak
sıralamaya göre en yüksek puan alan adaydan başlama suretiyle ilan edilen kadronun 10 katına kadar
aday arasından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre sıralama yapılacaktır. Sınav
tarihi, yeri, saati ve şekli ilan tarihi bitiminden sonra internet sayfamızda duyurulacaktır.”
İlgililere duyurulur.
6183/1-1

—— • ——

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:
İPTAL İLANI
05/08/2020 tarihli ve 31204 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan öğretim üyesi alımı
ilanımızda 1022 ve 1027 nolu ilanlarımız iptal edilmiştir.
İlan olunur.
6184/1-1

—— • ——

Tarım ve Orman Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI DÜZELTME İLANI
Genel Müdürlüğümüze bağlı Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü Türkeli Orman İşletme
Müdürlüğünce Taş Kömürü alım işi (İKN2019/359745) ihalesine istekli olarak katılan Yavuz
Meş. Kömür Nak. Gıda San İç ve Dış Tic. Ltd. Şii'nin teklifinin değerlendirilmesi sırasında Kamu
İhale Genel Tebliği'nin 30.5.2.nci maddesi gereğince yasaklılık teyidi yapılırken şirket vekili
Orhan YAVUZ'un Kamu İhale Kurumu tarafından yasaklı olduğu anlaşılmış ve 4734 sayılı Kamu
İhale Kanununun "yasak fiil ve davranışlar" başlıklı 17 nci maddesinin (e) bendi gereğince
Bakanlık Makamının 21/10/2019 tarih ve 109 sayılı Olur'ları ile 1 yıl süreyle bütün kamu kurum
ve kuruluşlarının ihalelerinden yasaklanmış ve karar 26/10/2019 tarih ve 30930 sayılı Resmi
Gazete 'de yayımlanmış idi.
Şimdi ise; yasaklama işlemine konu ihaleye istekli olarak katılan Yavuz Meş. Nak. Gıda
San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. adına vekil olarak teklif veren Orhan YAVUZ'un EKAP üzerinden
yapılan yasaklılık teyidi ile ilgili olarak, Kamu Davası açılması nedeniyle yargılama sonuna kadar
kamu ihalelerine katılamayacağının belirtildiği, konuyla ilgili Sinop 1. Asliye Ceza
Mahkemesinde açılan Kamu Davası istinaf mahkemesinde davasının devam etmekte olduğu ve bu
nedenle de Kamu İhale Genel Tebliğinin 28.1.9.3 maddesinde belirtildiği üzere Kanunun 17 nci
maddesinde belirtilen ve Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda
bulunmaları nedeniyle haklarında kamu davası açılanların, Kanunun 59 uncu maddesinin ikinci
fıkrası gereğince ihalelere katılamayacaklarının hüküm altına alındığı, bu yasağa rağmen ihaleye
katılmış olunması halinde, isteklilerin değerlendirme dışı bırakılması, ancak geçici teminatlarının
gelir kaydedilmemesi ve idarece haklarında kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı
verilmemesi gerektiği hükmünden bahisle hakkında yasaklama kararı verilen Yavuz Meş. Kömür
Nak. Gıda San İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. ile firma ortağı Berkay Yavuz ve firma vekili Orhan
Yavuz'a verilen 1 yıl süre ile ihalelere katılmaktan yasaklama kararının kaldırılması talebiyle
Bakanlık Makamından alınan 24.07.2020 tarih ve 47418841-933.03-E.1005994 sayılı olur ile
yasaklama kararı kaldırılmıştır.
Duyurulur.
6175/1-1
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

6177/1-1

Sayfa : 46

RESMÎ GAZETE

11 Ağustos 2020 – Sayı : 31210

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Ankara Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden:
AKADEMİK İLAN-ÖÜ-2020-1
Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine; 2547 Sayılı Yükseköğretim
Kanunu’nun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin
yürürlükteki ilgili maddelerine göre “Devamlı statüde” öğretim üyesi alınacaktır.
Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde aşağıdaki
üniversite adresine şahsen yapılacaktır.
İlanda belirtilen kadrolar ile ilgili bilgilere üniversitemizin web sayfası
www.ankaramedipol.edu.tr den ulaşılabilir.
Fakülte

Bölüm

Anabilim Dalı
Anatomi

HistolojiEmbriyoloji

Tıp
Fakültesi

Temel Tıp
Bilimleri

Fizyoloji

Tıbbi Biyokimya

Tıbbi Biyoloji
Genetik
Dahili Tıp
Bilimleri

Farmakoloji

Anatomi

Tıp
Fakültesi
(İngilizce)

Temel Tıp
Bilimleri
(İngilizce)

Fizyoloji

Tıbbi Biyoloji
Genetik

Uzmanlık Alanı/Aranılan Şartlar
Tıp, Eczacılık, Diş veya Veteriner Hekimliği Fakültesi mezunu
olmak ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Anatomi Doktorası veya
Uzmanlık yapmış olmak.
Tıp, Eczacılık, Diş veya Veteriner Hekimliği Fakültesi mezunu
olmak ve Histoloji-Embriyoloji Doktorası veya Uzmanlık yapmış
olmak.
Tıp, Eczacılık, Diş veya Veteriner Hekimliği Fakültesi mezunu
olmak ve Histoloji-Embriyoloji Doktorası veya Uzmanlık yapmış
olmak.
Tıp, Eczacılık, Diş veya Veteriner Hekimliği Fakültesi veya
Biyoloji/Moleküler Biyoloji, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon,
Genetik ve Biyomühendislik Bölümü mezunu olmak ve Fizyoloji
veya Nörobiyoloji Doktorası veya Uzmanlık yapmış olmak.
Geçerli yabancı dili en az 80 puan olmak veya lisans ve/veya
lisansüstü eğitimini geçerli yabancı dil ile yurtdışında yapmış
olmak.
Tıp, Eczacılık, Diş veya Veteriner Hekimliği Fakültesi mezunu
olmak ve Tıbbi Biyokimya Doktorası veya Uzmanlık yapmış
olmak.
Tıp, Eczacılık, Diş veya Veteriner Hekimliği Fakültesi veya
Biyoloji, Moleküler Biyoloji Genetik Bölümü mezunu olmak ve
Tıbbi Biyoloji/Moleküler Biyoloji/Genetik Doktorası veya
Uzmanlık yapmış olmak.
Tıp, Eczacılık, Diş veya Veteriner Hekimliği Fakültesi mezunu
olmak ve Tıbbi Farmakoloji Doktorası veya Uzmanlık yapmış
olmak.
Tıp, Eczacılık, Diş veya Veteriner Hekimliği Fakültesi mezunu
olmak ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Anatomi Doktorası veya
Uzmanlık yapmış olmak. Geçerli yabancı dili en az 80 puan
olmak veya lisans ve/veya lisansüstü eğitimini geçerli yabancı
dil ile yurtdışında yapmış olmak.
Tıp, Eczacılık, Diş veya Veteriner Hekimliği Fakültesi veya
Biyoloji/Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik Bölümü
mezunu olmak ve Fizyoloji veya Nörobiyoloji Doktorası veya
Uzmanlık yapmış olmak. Geçerli yabancı dili en az 80 puan
olmak veya lisans ve/veya lisansüstü eğitimini geçerli yabancı
dil ile yurtdışında yapmış olmak.
Tıp, Eczacılık, Diş veya Veteriner Hekimliği Fakültesi veya
Biyoloji, Moleküler Biyoloji Genetik Bölümü mezunu olmak ve
Tıbbi Biyoloji/Moleküler Biyoloji/Genetik Doktorası veya
Uzmanlık yapmış olmak, Geçerli yabancı dili en az 80 puan
olmak veya lisans ve/veya lisansüstü eğitimini geçerli yabancı
dil ile yurtdışında yapmış olmak.

Kadro
Sayısı

Kadro
Unvanı

1

Prof. Dr.

1

Prof. Dr.

1

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Dr. Öğr.
Üyesi

2

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Dr. Öğr.
Üyesi
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Ağız Diş ve

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu ve Ağız Diş ve Çene

Çene Cerrahisi

Cerrahisinde Doktora veya Uzmanlık yapmış olmak.

Ağız Diş ve
Çene
Radyolojisi
Diş Hastalıkları
ve Tedavisi

Diş
Hekimliği

Klinik Bilimler

Fakültesi

RESMÎ GAZETE

Endodonti
Pedodonti

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu ve Ağız Diş ve Çene
Radyolojisinde Doktora veya Uzmanlık yapmış olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi mezunu ve Diş Hastalıkları ve
Tedavisinde Doktora veya Uzmanlık yapmış olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi mezunu ve Endodonti alanında Doktora
veya Uzmanlık yapmış olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi mezunu ve Pedodonti alanında Doktora
veya Uzmanlık yapmış olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi mezunu ve Protez alanında Doktora

Protetik Diş

veya Uzmanlık yapmış olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi mezunu ve Protez alanında Doktora
veya Uzmanlık yapmış olmak.

Sayfa : 49
2

2

1
1

Dr. Öğr.
Üyesi
Dr. Öğr.
Üyesi
Dr. Öğr.
Üyesi
Dr. Öğr.
Üyesi

1

Doç. Dr.

1

Prof.

2

Dr. Öğr.
Üyesi

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu ve Ağız Diş ve Çene
Ağız Diş ve
Çene Cerrahisi

Cerrahisinde Doktora veya Uzmanlık yapmış olmak. Geçerli
yabancı dili en az 80 puan olmak veya lisans ve/veya lisansüstü

1

Prof.

eğitimini geçerli yabancı dil ile yurtdışında yapmış olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi mezunu ve Endodonti alanında Doktora
Endodonti

veya Uzmanlık yapmış olmak. Geçerli yabancı dili en az 80
puan olmak veya lisans ve/veya lisansüstü eğitimini geçerli

1

Dr. Öğr.
Üyesi

yabancı dil ile yurtdışında yapmış olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi mezunu ve Ortodonti alanında Doktora
Ortodonti

Diş
Hekimliği

Klinik Bilimler

Fakültesi

(İngilizce)

(İngilizce)

veya Uzmanlık yapmış olmak. Geçerli yabancı dili en az 80
puan olmak veya lisans ve/veya lisansüstü eğitimini geçerli

1

Dr. Öğr.
Üyesi

yabancı dil ile yurtdışında yapmış olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi mezunu ve Pedodonti alanında Doktora
Pedodonti

veya Uzmanlık yapmış olmak. Geçerli yabancı dili en az 80
puan olmak veya lisans ve/veya lisansüstü eğitimini geçerli

1

Dr. Öğr.
Üyesi

yabancı dil ile yurtdışında yapmış olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi mezunu ve Protez alanında Doktora
Protetik Diş

veya Uzmanlık yapmış olmak. Geçerli yabancı dili en az 80
puan olmak veya lisans ve/veya lisansüstü eğitimini geçerli

1

Dr. Öğr.
Üyesi

yabancı dil ile yurtdışında yapmış olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi mezunu ve Periodonti alanında Doktora
Periodonti

veya Uzmanlık yapmış olmak. Geçerli yabancı dili en az 80
puan olmak veya lisans ve/veya lisansüstü eğitimini geçerli

2

Dr. Öğr.
Üyesi

yabancı dil ile yurtdışında yapmış olmak.
Temel

Farmasötik

Bilimler

Mikrobiyoloji

Eczacılık
Fakültesi

Meslek
Bilimleri

Farmakognozi
Farmasötik
Toksikoloji

Tıp veya Eczacılık Fakültesi veya Biyoloji Bölümü mezunu,
Biyoloji/mikrobiyoloji doktoralı, biyofilm alanlarında araştırmalar

1

yapmış olmak.
İlgili alanda doktora yapmış olmak.
İlgili alanda doktora yapmış olmak.

1
1

Dr. Öğr.
Üyesi
Dr. Öğr.
Üyesi
Dr. Öğr.
Üyesi
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Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği, Veteriner Hekimliği Fakültesi veya
Kimya, Biyoloji, Moleküler Biyoloji Genetik Bölümü mezunu

Temel
Bilimler

Biyokimya

(İngilizce)

olmak ve Kimya veya Biyokimya Doktorası veya Uzmanlık
yapmış olmak. Geçerli yabancı dili en az 80 puan olmak veya

1

Dr. Öğr.
Üyesi

lisans ve/veya lisansüstü eğitimini geçerli yabancı dil ile
yurtdışında yapmış olmak.

Eczacılık

Eczacılık

Fakültesi

Teknolojisi

(İngilizce)

(İngilizce)

Farmasötik
Teknoloji

İlgili alanda doktora yapmış olmak. Geçerli yabancı dili en az 80
puan olmak veya lisans ve/veya lisansüstü eğitimini geçerli

1

yabancı dil ile yurtdışında yapmış olmak.

Dr. Öğr.
Üyesi

İlgili alanda doktora yapmış olmak. Geçerli yabancı dili en az 80
Meslek

Farmakoloji

Farmasötik
Kimya

Dil ve
Konuşma
Terapisi

1

Prof.

yabancı dil ile yurtdışında yapmış olmak.

Bilimleri
(İngilizce)

puan olmak veya lisans ve/veya lisansüstü eğitimini geçerli
İlgili alanda doktora yapmış olmak. Geçerli yabancı dili en az 80
puan olmak veya lisans ve/veya lisansüstü eğitimini geçerli
yabancı dil ile yurtdışında yapmış olmak.
Odyoloji veya Dil ve Konuşma Terapisi alanlarında doktora

Dil ve Konuşma
Terapisi

1

yapmış olmak.
Odyoloji veya Dil ve Konuşma Terapisi alanlarında doktora
yapmış olmak.

1
1

Dr. Öğr.
Üyesi
Prof.
Dr. Öğr.
Üyesi

Tıp Fakültesi veya Ergoterapi veya Fizyoterapi Rehabilitasyon
Sağlık

Ergoterapi

Ergoterapi

Rehabilitasyon, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Ortopedi

Fizyoterapi
ve
Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon

Fizyoterapi Rehabilitasyon veya Ergoterapi Bölümü mezunu
olmak, Ergoterapi veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Ebelik

Ebelik

Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak.
Ebelik veya Hemşirelik mezunu olmak, Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak.

Bilgiler
Fakültesi
İletişim
Fakültesi

İktisadi
İdari ve
Sosyal
Bilimler
Fakültesi

Siyaset ve

Siyaset ve

Uluslararası

Uluslararası

İlişkiler

İlişkiler

(İngilizce)

(İngilizce)

Halkla İlişkiler
ve
Reklamcılık

markalaşma ve trans medya alanında çalışmalar yapmış olmak.

Ticaret ve

Finansman

Finansman

Uluslararası

Uluslararası

Ticaret ve

Ticaret ve

Finansman-

Finansman-

(İngilizce)

(İngilizce)

Bilişim
Sistemleri

Yönetim Bilişim
Sistemleri

1

1

eğitimini geçerli yabancı dil ile yurtdışında yapmış olmak.
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünde doktora yapmış olmak,

Uluslararası

Yönetim

yabancı dili en az 80 puan olmak veya lisans ve/veya lisansüstü

Halkla İlişkiler

Ticaret ve

2

Uluslararası İlişkiler alanında doktora yapmış olmak. Geçerli

ve Reklamcılık

Uluslararası

2

alanlarında doktora veya uzmanlık yapmış olmak.
Ebelik veya Hemşirelik mezunu olmak, Ebelik veya Doğum ve

Siyasal

1

Prof.

alanlarında doktora veya uzmanlık yapmış olmak.

Bilimleri
Fakültesi

Bölümü mezunu olmak, Ergoterapi, Fizyoterapi ve

Üretim Yönetim ve Pazarlama alanında doktora yapmış olmak

1

1

Maliye alanında doktora yapmış olmak. Geçerli yabancı dili en
az 80 puan olmak veya lisans ve/veya lisansüstü eğitimini

1

geçerli yabancı dil ile yurtdışında yapmış olmak.
Yönetim ve Organizasyon alanında doktora yapmış olmak.
Yönetim ve Organizasyon alanında doktora yapmış olmak.
Psikoloji Bölümü mezunu ve Klinik Psikoloji alanında doktora

Psikoloji-

Psikoloji-

yapmış olmak.

İngilizce

İngilizce

Psikoloji Bölümü mezunu ve Sosyal Psikoloji alanında doktora
yapmış olmak.

1
1
1
1

Dr. Öğr.
Üyesi
Dr. Öğr.
Üyesi
Dr. Öğr.
Üyesi
Dr. Öğr.
Üyesi
Dr. Öğr.
Üyesi
Dr. Öğr.
Üyesi
Dr. Öğr.
Üyesi
Doç.
Dr. Öğr.
Üyesi
Prof.
Dr. Öğr.
Üyesi
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Güzel
Sanatlar
Tasarım ve
Mimarlık
Fakültesi

Gastronomi

Gastronomi ve

ve Mutfak

Mutfak

Sanatları

Sanatları

İngilizce

İngilizce

Tıbbi
SHMYO

Hizmetler ve
Teknikler
Bölümü

Radyoterapi
Programı
İlk ve Acil
Yardım
Programı
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Gıda Mühendisliğinde doktor yapmış olmak. Geçerli yabancı dili
en az 80 puan olmak veya lisans ve/veya lisansüstü eğitimini

1

geçerli yabancı dil ile yurtdışında yapmış olmak.
Lisans, Yükseklisans ve Doktorasını Fizik alanında yapmış
olmak.
Hemşirelik Bölümü mezunu ve İç Hastalıkları Hemşireliğinde
Yükseklisans ve Doktora yapmış olmak

1

1

Dr. Öğr.
Üyesi

Dr. Öğr.
Üyesi
Dr. Öğr.
Üyesi

NOT:
• Üniversitemiz Akademik Birimleri Öğretim Üyesi olarak atanmak için başvuracak
adayların;
a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,
b) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin
onaylanmış olması gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen şartları taşıyan;
• Profesör veya Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvurduğu bölüm/anabilim
dalını belirttiği Başvuru Dilekçesine; YÖK formatlı Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi onaylı sureti,
Profesörlük için işe başlama yazısı (Yükseltilerek atama yapılacaklar için gerek
bulunmamaktadır), Diploma (Lisans Noter onaylı), Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık Belgesi,
Eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınav sonuç belgesi, Kimlik fotokopisi
ile 4 (dört) adet fotoğraf ve aranılan şartları sağladığına ilişkin diğer belgelerle birlikte, Bilimsel
çalışma ve yayınları ile yayın listesini kapsayan belgelerinin birer suretini ekleyerek 6 (altı) adet
CD veya flaş bellek olarak Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Personel Daire Başkanlığına
başvurmaları gerekmektedir.
• Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; başvurduğu bölüm/anabilim dalını
belirttiği Başvuru Dilekçesine; YÖK formatlı Özgeçmiş, Diploma (Lisans Noter onaylı), Yüksek
Lisans, Doktora/Uzmanlık Belgesi, Yabancı dil belgesi veya eşdeğerliliği kabul edilen bir yabancı
dil sınav sonuç belgesi, Kimlik fotokopisi ile 4 (dört) adet fotoğraf ve aranılan şartları sağladığına
ilişkin diğer belgelerle birlikte, Bilimsel çalışma ve yayınları ile yayın listesini kapsayan
belgelerinin birer suretini ekleyerek 4 (dört) adet CD veya flaş bellek olarak İlgili
Dekanlıklara/Müdürlüklere başvurmaları gerekmektedir.
• Lisans diploması haricindeki diğer diplomaların asıllarının getirilmesi halinde
üniversitemizce “aslı gibidir” yapılabilecektir.
• İlgili kadrolara başvuran adayların başvuruları, ilgili mevzuat gereğince oluşturulacak
jüriler tarafından değerlendirilecek, bilimsel çalışmaları yeterli görülenlerin ilgili Yönetim
Kurullarında uygun bulunması halinde, ilgili birim amirlerinin teklifi, Rektörlük Makamı oluru ve
Mütevelli Heyetince onaylanmasından sonra sözleşmeleri gerçekleştirilecektir. Belirtilen şartları
taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
İrtibat-Başvuru Adresi:
Ankara Medipol Üniversitesi, Hacı Bayram Mh. Talatpaşa Blv. Biga Sk. 06050 AltındağANKARA
Tel: 0312-444 2010
6146/1-1
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Kafkas Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili hükümleri ile
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri, Kafkas Üniversitesi
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi ve 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen devlet hizmetine girmede aranılan genel
şartlara haiz olmaları gerekmektedir.
Not: 2547 sayılı Kanunun Ek 38. Maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında
başvuru yapılabilecek öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
A- PROFESÖR BAŞVURU ŞARTLARI
Başvuruda bulunacak adayların başvurdukları bölüm ve anabilim dalları ile telefon
numaraları ve yazışma adreslerinin de belirtildiği dilekçelerine; Üniversitemiz Personel Daire
Başkanlığının web sayfasının Formlar bölümünde bulunan “Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Profesörlüğe Atanmada Uygulanacak Puan
Hesaplama” tablosunun bizzat aday tarafından doldurularak eklenmesi, özgeçmişini, Nüfus
Cüzdan Örneğini, 2 adet fotoğrafını, askerlik durum belgesini, sabıkasızlık belgesini, mal
bildirim beyannamesini (açıktan veya naklen atanacaklar için), daha önce kamuda çalışmışlığı
varsa hizmet belgesini, lisans ve yüksek lisans diplomasını, Doktora başarı belgesi, , Doçentlik
belgesini veya onaylı suretini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara
yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora
çalışmalarını veya yüksek lisans çalışmalarını kapsayan 1 (Bir) takım fiziki olarak, 5 (Beş)
takım (CD/DVD/USB) elektronik ortamda düzenlenmiş dosyaların eklenerek Rektörlük
Personel Daire Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.
B- DOÇENT BAŞVURU ŞARTLARI
Başvuruda bulunacak adayların başvurdukları bölüm ve anabilim dalları ile telefon
numaraları ve yazışma adreslerinin de belirtildiği dilekçelerine; Üniversitemiz Personel Daire
Başkanlığının web sayfasının Formlar bölümünde bulunan “Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Doçentliğe Atanmada Uygulanacak Puan
Hesaplama” tablosunun bizzat aday tarafından doldurularak eklenmesi, özgeçmişini, nüfus
cüzdan örneğini, 2 adet fotoğrafını, askerlik durum belgesini, sabıkasızlık belgesini, mal
bildirim beyannamesini (açıktan veya naklen atanacaklar için), daha önce kamuda
çalışmışlığı varsa hizmet belgesini, lisans ve yüksek lisans diplomasını, Doktora başarı
belgesini, Doçentlik belgesini veya onaylı suretini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1
(Bir) takım fiziki olarak, 3 (Üç) takım (CD/DVD/USB) elektronik ortamda düzenlenmiş
dosyaların eklenerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
C- DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞVURU ŞARTLARI
Başvuruda bulunacak adayların başvurdukları bölüm ve anabilim dalları ile telefon
numaraları ve yazışma adreslerinin de belirtildiği dilekçelerine; Üniversitemiz Personel Daire
Başkanlığının web sayfasının Formlar bölümünde bulunan “Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Doktor Öğretim Üyeliğine Açıktan Atanma
veya Naklen Atanmada Uygulanacak Puan Hesaplama” tablosunun bizzat aday tarafından
doldurularak eklenmesi, özgeçmişini, nüfus cüzdan örneğini, 2 adet fotoğrafını, askerlik durum
belgesini, sabıkasızlık belgesini, mal bildirim beyannamesini (açıktan veya naklen atanacaklar
için), daha önce kamuda çalışmışlığı varsa hizmet belgesini, lisans ve yüksek lisans
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diplomasını, Doktora başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (Bir) takım
fiziki olarak, 3 (Üç) takım (CD/DVD/USB) elektronik ortamda düzenlenmiş dosyaların eklenerek
ilgili akademik birimlere başvurmaları gerekmektedir.
- Tüm başvurular, gazete ilanını takiben 15 gün içerisinde şahsen veya posta ile
yapılabilecektir. Ancak postadaki gecikmelerden ve süresi içerisinde yapılmayan
başvurulardan kurumumuz sorumlu olmayacaktır. Başvurular mesai gün ve saatleri içerisinde
alınacaktır.
- Profesörlüğe başvuracak adaylar yayınları arasında başlıca araştırma eserini bilimsel
dosya içerisine koyacakları bir dilekçe ile ayrıca belirteceklerdir.
- Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.

BİRİMİ

ANABİLİM DALI/
PROGRAM

UNVANI

ADEDİ

DER

AÇIKLAMA
İlgili alanda doçentliğini

Fen-Edebiyat
Fakültesi

Analitik Kimya

Profesör

1

1

almış olmak; biyokütle
enerjisi ve antioksidanlar
üzerine çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi

Anesteziyoloji ve

Profesör

1

1

Hastalıkları

Profesör

1

1

Dermatoloji

Profesör

1

1

Doçent

1

1

Doçent

1

1

Reanimasyon
Çocuk Sağlığı ve

Veteriner

Hayvan Besleme ve

Fakültesi

Beslenme Hastalıkları

Veteriner

Veterinerlik İç

Fakültesi

Hastalıkları

İlgili alanda doçentliğini
almış olmak.
İlgili alanda doçentliğini
almış olmak.
İlgili alanda doçentliğini
almış olmak.
İlgili alanda doçentliğini
almış olmak.
İlgili alanda doçentliğini
almış olmak.
Veterinerlik Fizyolojisi

Veteriner

Veterinerlik

Fakültesi

Fizyolojisi

Doçent

1

1

alanında doçentliğini almış
olmak; diyabet üzerine
çalışmalar yapmış olmak.

Okul Öncesi Eğitimi
Dede Korkut
Eğitim Fakültesi

Okul Öncesi Eğitimi

Doçent

1

1

alanında doçentliğini almış
olmak; erken okuryazarlık
konusunda çalışmaları olmak.
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Lisansüstü eğitimini Fen
Bilgisi Eğitimi bilim dalında
Dede Korkut
Eğitim Fakültesi

yapmış olmak, Fen Bilgisi
Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

1

1

Eğitimi alanında doçentliğini
almış olmak, biyoteknoloji,
kavram öğretimi konularında
çalışmaları bulunmak.

Matematik Eğitimi
Dede Korkut
Eğitim Fakültesi

Matematik Eğitimi

Doçent

1

1

alanında doçentliğini almış
olmak; geometri eğitimi ile
ilgili çalışmaları olmak.

Fen-Edebiyat
Fakültesi

Klasik Arkeoloji

Doçent

1

1

Klasik Arkeoloji alanında
doçentliğini almış olmak.
İlgili alanda doçentliğini

Fen-Edebiyat
Fakültesi

almış olmak; nükleer atıklar
Katıhal Fiziği

Doçent

1

1

ve yarı iletkenler üzerine
deneysel çalışmalar yapmış
olmak.
Muhasebe alanında

İktisadi ve İdari

Muhasebe ve

Bilimler Fakültesi

Finansman

Doçent

1

1

doçentliğini almış olmak;
muhasebe denetimi ve etik
çalışmış olmak.

Yönetim ve Strateji
İktisadi ve İdari

Yönetim ve

Bilimler Fakültesi

Organizasyon

alanında doçentliğini almış
Doçent

1

1

olmak; stratejik bilinç ve
yönetim miyopluğu alanında
çalışmaları olmak.

Gıda Hijyeni ve
Teknolojisi alanında

MühendislikMimarlık
Fakültesi

Gıda Teknolojisi

Doçent

1

1

doçentliğini almış olmak,
gıda mikrobiyolojisi ve gıda
teknolojisi konusunda
çalışmaları olmak.
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İç Hastalıkları Hemşireliği

Sağlık Bilimleri

İç Hastalıkları

Fakültesi

Hemşireliği

alanında doktora yapmış
Doçent

1

1

olmak ve iç hastalıkları
hemşireliği bilim alanında
doçentliğini almış olmak.

Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi
Diş Hekimliği
Fakültesi

Kadın Hastalıkları
ve Doğum

Doçent

1

1

İç Hastalıkları

Doçent

1

1

Periodontoloji

Öğretim

1

1

1

1

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

Doktor
Üyesi

Diş Hekimliği

Diş Hastalıkları ve

Fakültesi

Tedavisi

Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi

Doktor
Öğretim
Üyesi
Doktor
Öğretim
Üyesi

Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi

Kulak Burun Boğaz
Hastalıkları

Anestezi ve
Reanimasyon

Doktor
Öğretim
Üyesi
Doktor
Öğretim
Üyesi
Doktor

Tıp Fakültesi

Çocuk Cerrahisi

Öğretim
Üyesi
Doktor

Tıp Fakültesi

Göğüs Hastalıkları

Öğretim
Üyesi

Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi

Ortopedi ve
Travmatoloji

Enfeksiyon
Hastalıkları

Doktor
Öğretim
Üyesi
Doktor
Öğretim
Üyesi

İlgili alanda doçentliğini
almış olmak.
İlgili alanda doçentliğini
almış olmak.
İlgili alanda uzmanlığını
almış olmak.

İlgili alanda uzmanlığını
almış olmak.

İlgili alanda uzmanlığını
almış olmak.

İlgili alanda uzmanlığını
almış olmak.

İlgili alanda uzmanlığını
almış olmak.

İlgili alanda uzmanlığını
almış olmak.

İlgili alanda uzmanlığını
almış olmak.

İlgili alanda uzmanlığını
almış olmak.

İlgili alanda uzmanlığını
almış olmak.
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Kırıkkale İli Bahşılı Belediye Başkanlığından:
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
Bahşılı Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi
olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama
Yönetmeliği ile Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi,
adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş
kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Sıra
No

Kadro Unvanı

Hizmet

Kadro

Kadro

Sınıfı

Derecesi

Adedi

Niteliği

Cinsiyeti

KPSS PUAN

KPSS

TÜRÜ

Puanı

-Lisans Programlarının herhangi
1

İtfaiye Eri

GİH

11

1

birinden mezun olmak. En az B sınıfı

Kadın/Erkek

P3

Kadın/Erkek

P94

sürücü belgesi sahibi olmak.
-Meslek Lisesi veya dengi okullardan
2

Teknisyen

T.H.

11

1

mezun olmak. En az B sınıfı sürücü
belgesi sahibi olmak.

En az 60
puan

En az 63
puan

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR: Bahşılı Belediye Başkanlığının boş memur kadroları için
yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.
1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: İlan edilen memur kadrolarına atanmak için
başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci
fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d) Erkek Adaylar için Askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya
Askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak,
f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartların taşımak,
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2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI
a) İlan edilen kadrolar için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu
öğrenimle ilgili olarak, 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak
kadroların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
b) İtfaiye eri kadrosuna başvuru yapacaklar için tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk
ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre
boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kilogramdan fazla
fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri
belediyemizce yapılacaktır,
c) İtfaiye eri kadrosuna başvuru yapacaklar için sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve
yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak,
d) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az
B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
e) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
nedenlerle çıkarılmış olmamak,
3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER
Başvuru sırasında;
Sınava girmek isteyen adaylar, www.bahsili.bel.tr adresi üzerinden temin edecekleri
BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.
a) Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet
üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
belediyemizce tasdik edilebilir.)
c) Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı
ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
ç) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,
d) Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
e) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
f ) 2 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)
g) İlan edilen kadrolar için istenen sürücü belgesinin aslı veya kurumumuzca onaylanmak
üzere fotokopisi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
ğ) Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi
4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ
Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 24/09/2020 tarihinden
28/09/2020 tarihi mesai bitimine kadar, tarihleri arasında ve mesai saatleri içerisinde (08:3012:30 / 13:30-17:30) müracaatlarını yapabileceklerdir.
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Adaylar başvuru belgelerini:
• Elektronik ortamda, Belediyemiz, www.bahsili.bel.tr internet adresine,
• Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla Bahşılı Belediye Başkanlığı Belediye Hizmet
Binası Hüseyin Onbaşı Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi No: 23 Bahşılı / KIRIKKALE
gönderilebilecektir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)
• İtfaiye Eri kadrolarına başvurular şahsen yapılacak olup, adaylar yukarıda belirtilen
tarihlerde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Bahşılı Belediye Başkanlığı Belediye Hizmet Binası
Hüseyin Onbaşı Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi No: 23 Bahşılı / KIRIKKALE adresine
istenen belgelerle birlikte şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.
• Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular,
Belediyemiz tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.
• Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate
alınmayacaktır.
5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ - BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN
İLANI
a) Belediyemiz, T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek
suretiyle adayları KPSS puanlarına göre sıralayarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere
atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı; itfaiye eri kadroları için sözlü ve
uygulamalı sınava, memur kadroları için sözlü sınava çağıracaktır.
b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava
çağrılacaktır,
c) Sınava girmeye hak kazanan adaylar KPSS puanları ile 02/10/2020 tarihinde
belediyemiz web sayfası www.bahsili.bel.tr adresinden ve Belediye İlan panosundan ilan
edilecektir.
d) Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve
adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu "Sınav Giriş Belgesi"
gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen
adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
6. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI
• Sözlü sınav Bahşılı Belediyesi hizmet binasında teknisyen ve itfaiye eri alımı için
05/10/2020 tarihinde saat 09:00 dan itibaren yapılacaktır. İtfaiye eri için yapılacak uygulama
sınavı 06/10/2020 tarihinde saat 09:00 dan itibaren yapılacaktır.
• Sözlü ve uygulamalı sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam
edilecektir.
• Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan
ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Sözlü sınav;
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
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c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
d) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat, konularını kapsar.
Uygulamalı sınav; Kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç
kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır.
7. SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ
İtfaiye eri sınavında değerlendirme;
Sözlü sınav; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konularında 25’er puan
olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar
ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
Uygulamalı sınav; 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen
puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
Sınavda değerlendirme; sınavın sözlü bölümünün % 40’ı, uygulamalı bölümünün %60’ı
alınarak sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa
geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.
Adayların atamaya esas başarı puanı, Belediye tarafından yapılan sınav puanı ile KPSS
puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve Belediyemiz internet adresinde ilan
edilir.
Memur kadroları sınavında değerlendirme;
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konularında 15'er puan, kadro
unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere
toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince
verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya esas başarı
puanı; belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması
alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet adresinde ilan edilecektir.
Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana
öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar
asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri
belediyenin internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat
yapılacaktır.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir
kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu
gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulacaktır.
İlan olunur.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:

6137/2/1-1

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
YÖNETMELİKLER
–– Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatında İlk Defa Göreve
Başlayacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Adalet Bakanlığı Yayın Yönetmeliği
–– Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal ve Kültürel Çalışmalar Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
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YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 1/7/2020 Tarihli ve 2016/70 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma
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.
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