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YÖNETMELİKLER
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGELERİNDE VE TURİZM
MERKEZLERİNDE PLANLAMAYA VE UYGULAMAYA İLİŞKİN
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 3/11/2003 tarihli ve 25278 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür ve
Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde Planlamaya ve Uygulamaya
İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“l) Koruma Amaçlı İmar Planı: Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca
belirlenmiş sit alanları için hazırlanan her ölçekte planlardır.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.
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Millî Eğitim Bakanlığından:
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK
DANIŞMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, il ve ilçe düzeyinde rehberlik ve psikolojik
danışma hizmetlerinin ve bu hizmetlerin verildiği özel ve resmî eğitim kurumları ile rehberlik
ve araştırma merkezlerinin rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin görev ve işleyişi
ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim
Kanunu, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 14/6/1973 tarihli ve 1739
sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu,
3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu, 30/5/1997 tarihli ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname, 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar
ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 10/7/2018 tarihli ve 30474
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 301 inci, 308 inci ve 326 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
b) Bireyi tanıma teknikleri: Öğrencinin ilgi, yetenek, değer, tutum ve kişilik özelliklerini
keşfetmesini ve gerçekçi kararlar almasını sağlamak amacıyla kullanılan psikolojik test ve test
dışı teknikleri,
c) Danışan: Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinden yararlanmak üzere rehberlik ve psikolojik danışma servisleri ile rehberlik ve araştırma merkezlerine başvuran bireyi,
ç) Danışan dosyası: Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinden yararlanan bireylere ilişkin hizmetin gerektirdiği özel ve gizlilik içeren; bireyin izni olmadan, birey reşit değilse
velisinin izni olmadan adli ve idari soruşturma kapsamı haricinde paylaşılmayan bilgilerin kaydedildiği dosyayı,
d) Danışmanlık tedbiri: Hakkında danışmanlık tedbir kararı verilmiş çocuğun bakımından sorumlu olan kimselere, çocuk yetiştirme konusunda; çocuklara ise eğitim ve gelişimleri
ile ilgili sorunlarının çözümünde yardımcı olmak amacıyla sunulan rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini,
e) Destek hizmetler: Öğrencinin sosyal duygusal, akademik ve kariyer gelişimini desteklemek amacıyla öğrenciye dolaylı yoldan sunulan program yönetimi, araştırma, proje, müşavirlik, iş birliği ve mesleki gelişim kapsamındaki hizmetleri,
f) e-Rehberlik sistemi: Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin eğitim kurumları
ile rehberlik ve araştırma merkezlerinde bir program dâhilinde yürütülmesini ve raporlaştırılmasını; bu hizmetlerin Bakanlık merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan personel tarafından
yetki alanlarına göre elektronik ortamda izlenmesini sağlayan sistemi,
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g) Gelişimsel ve önleyici hizmetler: Öğrencilerin bir bütün olarak gelişimlerini desteklemek ve gelişimlerini olumsuz yönde etkileyebilecek risk etmenlerini azaltmak, koruyucu etmenleri artırmak amacıyla sunulan hizmeti,
ğ) Genel hedef: Her eğitim öğretim yılı için öğrencilerin gelişimsel ihtiyaçları temelinde
bir önceki eğitim öğretim yılına ait veriler ve toplumun öncelikli ihtiyaçları gözetilerek Bakanlık tarafından belirlenen ve eğitim kurumlarının okul rehberlik ve psikolojik danışma programında yer vermekle yükümlü olduğu hedefi,
h) Hesap verebilirlik: Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin etkililiğini artırmak
amacıyla çalışmaların veri temelli, ölçülebilir ve sürdürülebilir olarak yapılmasını,
ı) İhtiyaç analizi: Test ve test dışı teknikler kullanılarak öğrencilerin rehberlik ve psikolojik danışma ihtiyaçlarını belirlemeye yönelik süreci,
i) İyileştirici hizmetler: Öğrencilerin bir bütün olarak gelişimlerini desteklemek veya
gelişimlerini olumsuz yönde etkileyebilecek problemlerin çözümüne yardımcı olmak amacıyla
sunulan hizmeti,
j) Koordinatör rehber öğretmen/psikolojik danışman: Eğitim kurumunda birden fazla
rehber öğretmen/psikolojik danışmanın bulunması hâlinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili iş birliği ve koordinasyonu sağlamakla yükümlü rehber öğretmen/psikolojik danışmanı,
k) Okul rehberlik ve psikolojik danışma programı: Eğitim kurumunun tür, kademe,
özellikleri ile öğrencilerin ihtiyaçları, gelişim dönemi özellikleri ve risk altındaki öğrenciler
dikkate alınarak hazırlanan, ortak bir anlayış ve iş birliği içerisinde uygulanan ve kanıta dayalı
olarak değerlendirilen programı,
l) Özel hedef: Rehber öğretmen/psikolojik danışmanı bulunan eğitim kurumları tarafından bir önceki eğitim öğretim yılına ait öğrenci, veli ve öğretmen ihtiyaç analizi, risk haritası
ve program değerlendirme sonuçları gözetilerek belirlenen ve bu kurumların okul rehberlik ve
psikolojik danışma programında yer vermekle yükümlü olduğu hedefi,
m) Psikoeğitim programı: Önleyici ve eğitsel nitelikte, beceri kazandırmayı amaçlayan,
sistematik olarak yapılandırılmış oturumlardan oluşan ve rehber öğretmen/psikolojik danışman
tarafından uygulanan programı,
n) Psikolojik danışma: Bireylere kendini tanıma, karar verme ve problem çözme becerisi kazandırmayı, bireylerin kişisel ve toplumsal uyumlarını gerçekleştirmelerini ve iyilik hallerini geliştirmelerini amaçlayan, bireysel ve grupla profesyonel olarak yürütülen psikolojik
yardım sürecini,
o) Rehber öğretmen/psikolojik danışman: Eğitim kurumlarında rehberlik ve psikolojik
danışma hizmetlerini sunan, okul rehberlik ve psikolojik danışma programının uygulanması
ve koordinasyonunun sağlanmasında program sorumlusu olarak görev alan, rehberlik ve araştırma merkezlerinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini sunan personeli; psikolojik
danışman ise üniversitelerin eğitimde psikolojik hizmetler, rehberlik ve psikolojik danışmanlık
ile psikolojik danışma ve rehberlik veya bu alana denk kabul edilen programlardan en az lisans
düzeyinde eğitim almış personeli,
ö) Rehberlik ve araştırma merkezi: Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile özel
eğitim hizmetlerini planlayan, sunan ve hizmetlerin koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlayan kurumu,
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p) Rehberlik ve psikolojik danışma servisi: Eğitim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütüldüğü ve koordinasyonunun sağlandığı birimi,
r) Sınıf rehber öğretmeni: Eğitim kurumlarında bir sınıfın rehberlik hizmetlerini yürüten; okul öncesi eğitim kurumlarında okul öncesi öğretmenini, ilkokullarda sınıf öğretmenini,
ortaokullarda şube rehber öğretmenini ve ortaöğretim kurumlarında sınıf rehberlik hizmetlerini
yürütmekle görevli öğretmeni,
s) Sınıf rehberlik planı: Sınıf rehber öğretmeni tarafından her eğitim öğretim yılı için
okul rehberlik ve psikolojik danışma programı ile sınıfının rehberlik ihtiyaçları dikkate alınarak
hazırlanan, sınıf rehberlik programı çerçevesinde uygulanacak rehberlik etkinliklerini ve yürütülecek faaliyetleri içeren planı,
ş) Sınıf rehberlik programı: Öğrencilerin sosyal duygusal, akademik ve kariyer gelişim
alanlarına yönelik olarak belirlenmiş kazanımların sınıflarda grup etkinlikleri yolu ile öğrencilere sistemli bir şekilde sunulmasını amaçlayan programı,
t) Yerel hedef: Bir önceki eğitim öğretim yılına ait veriler ve öğrencilerin gelişimsel
ihtiyaçları temelinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri il yürütme komisyonları tarafından il hedefi olarak belirlenen ve eğitim kurumlarının okul rehberlik ve psikolojik danışma
programında yer vermekle yükümlü olduğu hedefi,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amaçları ve İlkeleri
Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin amaçları
MADDE 4 – (1) Türk Millî Eğitiminin genel amaçları çerçevesinde eğitimde rehberlik
ve psikolojik danışma hizmetleri; kendini tanıyan, kendine sunulan eğitsel ve mesleki fırsatları
değerlendirebilen, sorumluluk alabilen bireyler yetiştirilmesini ve bireylerin toplum içinde sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için sosyal duygusal, akademik ve kariyer gelişimlerini desteklemeyi amaçlar.
Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin ilkeleri
MADDE 5 – (1) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri:
a) Planlı, programlı, bilimsel esaslara dayalı olarak sunulan profesyonel bir hizmettir.
b) Eğitim sürecinin bütünlüğü içerisinde öğretim sürecini destekleyecek nitelikte sunulur.
c) Öğrencinin bütüncül gelişimine hizmet eder.
ç) Tüm öğrencileri kapsayacak şekilde gelişimsel ve önleyici yaklaşımı esas alır.
d) Öğrencilerin gelişimsel ihtiyaçları ile okulun imkânları ve çevre koşulları doğrultusunda planlanır, uygulanır ve değerlendirilir.
e) Öğrencinin gelişimini desteklemek amacıyla tüm paydaşlar tarafından ortak bir anlayış ve iş birliği içerisinde hesap verebilir bir yaklaşımla yürütülür.
f) Bakanlıkça hazırlanan etik yönerge doğrultusunda yürütülür.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmet Türleri
Gelişim alanlarına göre rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri
MADDE 6 – (1) Gelişimin sürekliliği ve bütünlüğü temelinde bireylerin gelişim görevlerini yerine getirmeleri ve gerekli yeterlikleri kazanmaları için aşağıdaki gelişim alanlarında
rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri sunulur:
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a) Sosyal duygusal gelişim alanı; bireyin kendini tanıması, var olan yönleriyle kendini
kabul etmesi ve geliştirmesi, duygularını fark etmesi, düzenlemesi ve yönetebilmesi, başkalarını
anlaması ve kabul etmesi, kişiler arası sağlıklı ilişkiler geliştirmesi için gerekli bilgi, tutum ve
davranışları edinebilmesi, karar vermesi, hedefler oluşturabilmesi ve hedeflerine ulaşmak için
çaba göstermesi, kişisel güvenliğini sağlayabilmesi, aile ve toplumsal değerler ile doğaya karşı
duyarlılık kazanmasını içeren gelişim alanıdır.
b) Akademik gelişim alanı; bireyin öğrenim gördüğü okula ve okulun çevresine uyum
sağlaması, okul ve sınıf kurallarını benimsemesi, okula aidiyet duygusu geliştirmesi, akademik
çalışmalarında devamlılık, kararlılık ve çaba göstermesi, sorumluluk alabilmesi, çalışmalarına
değer vermesi ve hayat boyu öğrenmeye yönelik uygun akademik anlayış ve sorumluluk bilinci
geliştirmesi, akademik gelişimi ve başarısı için gereken bilgi, beceri ve tutumu kazanmasını
içeren gelişim alanıdır.
c) Kariyer gelişim alanı; bireyin ilgi, yetenek, değer ve kişilik özeliklerini tanıması,
mesleki seçenekleri fark etmesi, mesleklerin gerektirdiği nitelikler ile kişisel özellikleri arasında
bağ kurması, mesleklere yönelik olumlu tutum geliştirmesi, kariyer farkındalığı kazanması, iş
yaşamı ile eğitim arasındaki ilişkiyi ve yaşam boyu öğrenmenin kariyer gelişimi açısından önemini fark etmesini içeren gelişim alanıdır.
Öğretim kademelerine göre rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri
MADDE 7 – (1) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin amaç ve ilkeleri öğretim kademelerine göre değişmemekle birlikte uygulanan programlar, etkinlikler, kullanılan
yöntem ve teknikler, müdahale biçimleri ve yoğunluğu bireylerin ihtiyaçları ve gelişim özellikleri dikkate alınarak belirlenir. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri bireylerin sosyal
duygusal, akademik ve kariyer gelişimlerini desteklemek amacıyla aşağıdaki öğretim kademelerinde yürütülür:
a) Okul öncesi dönemde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri; çocuğun kendini
tanıması, sosyalleşmesi, özgüven geliştirmesi, sınırlarını keşfetmesi, okula uyum sağlaması,
okula ve öğrenmeye yönelik olumlu tutum geliştirmesi, yetenek ve ilgi alanları hakkında farkındalık kazanması amacıyla yürütülür.
b) İlkokul kademesinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri; öğrencinin okula
uyum sağlaması, eğitim ortamlarına ve öğrenmeye yönelik olumlu tutum geliştirmesi, öğrenmeyi öğrenme ve öğrendiklerini aktarmaya yönelik bilişsel beceriler kazanması, kendini tanıması, özgüven geliştirmesi, duyguları tanıma ve ifade etme, arkadaş edinme, problem çözme
gibi becerileri kazanması amacıyla yürütülür.
c) Ortaokul kademesinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri; öğrencinin arkadaşlık ilişkisi kurma ve geliştirme, karar verme, sorumluluk alma ve çatışma çözme gibi yaşam
becerileri kazanması, ergenlik dönemindeki değişimlere uyum sağlaması, kendine uygun öğrenme yöntemleri doğrultusunda çalışma becerileri geliştirmesi, ilgi, yetenek ve kişilik özellikleri ile güçlü ve zayıf yönlerini fark ederek kariyer hedefleri doğrultusunda üst öğrenim kurumlarına yönelmesi amacıyla yürütülür.
ç) Ortaöğretim kademesinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri; öğrencinin bireysel özelliklerini değerlendirip sağlıklı bir kimlik oluşturması, ergenlik dönemindeki değişimlere uyum sağlaması, değerlerini fark etmesi ve kendi değerleri ile toplumsal değerler arasında bağ kurabilmesi, verimli, sistemli ve planlı çalışma alışkanlığı kazanması, kariyer hedefleri doğrultusunda üst öğrenim, meslek ve iş alanlarına yönelmesi amacıyla yürütülür.
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d) Hayat boyu öğrenme kurumlarında rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri; bireyin meslek öncesi eğitim alması, iş yaşamına hazırlanması, yeni bir meslek edinmesi, aktarılabilir becerilerin iş ve meslek yaşamındaki önemini fark etmesi amacıyla gelişim dönemi
özellikleri, ihtiyaçları, beklentileri, çevre koşulları, sosyoekonomik ve kültürel özellikleri dikkate alınarak yürütülür.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Programı
İhtiyaç analizi
MADDE 8 – (1) Programın tasarlanması sürecinde her eğitim öğretim yılı mayıs ayında
test ve test dışı teknikler kullanılarak öğrencilerin rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine
ilişkin ihtiyaçları belirlenir.
Hedeflerin belirlenmesi
MADDE 9 – (1) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri kapsamında genel hedefler
Bakanlıkça, yerel hedefler rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri il yürütme komisyonlarınca, özel hedefler eğitim kurumlarınca belirlenir.
Okul rehberlik ve psikolojik danışma programının hazırlanması
MADDE 10 – (1) Okul rehberlik ve psikolojik danışma programında;
a) Genel, yerel ve özel hedeflere,
b) Gelişimsel ve önleyici hizmetler, iyileştirici hizmetler ve destek hizmetlere,
c) Okuldaki tüm öğrencileri kapsayacak faaliyetlere,
ç) Değerlendirme süreçlerine,
yer verilir.
Uygulama ve değerlendirme
MADDE 11 – (1) Eğitim kurumlarında rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri; gelişimsel ve önleyici hizmetler, iyileştirici hizmetler ve destek hizmetler esas alınarak sunulur.
(2) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri; bireysel ve grupla psikolojik danışma
ve rehberlik, psikoeğitim programı uygulama, akran temelli çalışmalar, bireyi tanıma tekniklerini uygulama, seminer, panel, konferans, kurs ve gezi düzenleme, sınıf rehberliği çalışmaları
ile yayın hazırlama gibi faaliyetlerle yürütülür. İhtiyaç halinde bu hizmetler çevrimiçi bilgi teknolojileri kullanılarak uzaktan verilebilir.
(3) Okul rehberlik ve psikolojik danışma programı; ders yılı boyunca rehber
öğretmen/psikolojik danışman, sınıf rehber öğretmenleri, öğretmenler ve eğitim kurumu yöneticileri ile iş birliği içerisinde uygulanır ve programın etkililiği ders yılı sonunda kanıta dayalı
olarak değerlendirilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri İl Yürütme Komisyonunun
Kuruluşu ve Görevleri
Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri il yürütme komisyonunun kuruluşu
MADDE 12 – (1) İl millî eğitim müdürlüklerinde, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin il düzeyinde planlanması ve kurumlar arası iş birliğinin sağlanması amacıyla rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri il yürütme komisyonu oluşturulur. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri il yürütme komisyonu, biri eylül ayında, diğeri haziran ayında olmak
üzere yılda en az iki kez toplanır.
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(2) Bu komisyonun sekretarya hizmetleri il millî eğitim müdürlüğündeki özel eğitim
ve rehberlik hizmetleri birimi tarafından yürütülür.
(3) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri il yürütme komisyonu, il millî eğitim
müdürü başkanlığında;
a) Özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinden sorumlu il ve ilçe şube müdürlerinden,
b) Rehberlik ve araştırma merkezi müdürlerinden,
c) Rehberlik ve araştırma merkezlerinin rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri bölüm başkanlarından,
ç) Örgün eğitim ve hayat boyu öğrenme kurumlarının her tür ve kademesinden seçilen
en az birer müdür ile bu tür ve kademedeki kurumlarda görev yapan en az birer rehber öğretmen/psikolojik danışmandan,
oluşur.
(4) Bu komisyona gerektiğinde; aile, çalışma ve sosyal hizmetler il müdürlüğü, il emniyet müdürlüğü, il sağlık müdürlüğü, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları
ve diğer ilgili kurum temsilcileri davet edilir.
Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri il yürütme komisyonunun görevleri
MADDE 13 – (1) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri il yürütme komisyonu
aşağıdaki görevleri yapar:
a) Haziran ayında yapılan toplantıda iline ait rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri
ihtiyaç analizi sonuçları ile e-Rehberlik sisteminde yer alan ilgili eğitim öğretim yılına ait verileri inceler ve değerlendirir. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin ihtiyaçlar
doğrultusunda bir sonraki eğitim öğretim yılı için yerel hedefleri belirler.
b) Belirlenen yerel hedeflerin eylül ayının ilk haftasında e-Rehberlik sistemine işlenmesini sağlar.
c) Eğitim kurumlarının rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin talepleri
ve ihtiyaçları doğrultusunda aile, öğrenci, öğretmen, yönetici ve diğer kamu personeline yönelik
yürütülecek etkinlikleri planlar.
ç) Rehber öğretmen/psikolojik danışmanı olmayan eğitim kurumlarında rehberlik ve
psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesi için alınacak tedbirleri karara bağlar.
d) Haziran ve eylül aylarında yapılan her iki toplantıda alınan kararların uygulanmasına
yönelik gerekli tedbirleri alır. Tutanağın toplantıların yapıldığı ay içerisinde il millî eğitim müdürlüğünce Bakanlığa gönderilmesini sağlar.
e) Açılmasına ihtiyaç duyulan rehberlik ve araştırma merkezleri ile ilgili değerlendirmede bulunur ve alınan kararlar doğrultusunda Bakanlığa gönderilmek üzere il millî eğitim
müdürlüğüne teklifte bulunur.
f) Rehberlik ve araştırma merkezlerinin sorumluluk bölgelerini kapasitelerine göre her
yıl değerlendirir. Rehberlik ve araştırma merkezlerinde düzenlemeye ihtiyaç duyulacak hususlarda Bakanlığa gönderilmek üzere il millî eğitim müdürlüğüne teklifte bulunur.
g) Yıl içerisinde ilin ihtiyacına yönelik düzenlenecek rehberlik ve psikolojik danışma
hizmetlerine ilişkin mahalli hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını belirler ve teklifi il millî eğitim müdürlüğüne gönderir.
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ALTINCI BÖLÜM
Rehberlik ve Araştırma Merkezleri
Rehberlik ve araştırma merkezleri
MADDE 14 – (1) İl veya ilçelerdeki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile özel
eğitim hizmetlerinin planlanması, sunulması, koordineli bir şekilde yürütülmesi, sunulan hizmetlerin izlenmesi ve değerlendirilmesinin sağlanması amacıyla rehberlik ve araştırma merkezleri kurulur.
(2) Rehberlik ve araştırma merkezleri faaliyetlerini Bakanlıkça hazırlanan yönerge doğrultusunda yürütür.
YEDİNCİ BÖLÜM
Eğitim Kurumlarında Rehberlik ve Psikolojik Danışma
Hizmetlerinin Yürütülmesi
Rehberlik ve psikolojik danışma servisi
MADDE 15 – (1) Resmî ve özel, örgün eğitim ve hayat boyu öğrenme kurumlarında
rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesi ve koordinasyonunun sağlanması
amacıyla rehberlik ve psikolojik danışma servisi kurulur.
(2) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin etkili bir şekilde yürütülebilmesi için
rehberlik ve psikolojik danışma servisinin;
a) Öğrenci, veli, öğretmen ve diğer personelin kolaylıkla ulaşabileceği konumda olması,
b) Uygun fiziki koşullara sahip olması,
c) Bilişim, iletişim araçları, gerekli büro malzemeleri, bireysel çalışmalar ve grup çalışmaları için gerekli araç ve gereçler ile donatılmış olması,
ç) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri dışında başka bir amaç için kullanılmaması,
gerekir.
Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu
MADDE 16 – (1) Eğitim kurumlarında rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin
planlanması ve kurum içindeki iş birliğinin sağlanması amacıyla rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu oluşturulur.
(2) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu eğitim kurumu müdürünün başkanlığında aşağıdaki üyelerden oluşur:
a) Eğitim kurumunda görevli müdür yardımcıları.
b) Rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar.
c) Sınıf rehber öğretmenlerinden her sınıf düzeyinden seçilecek en az birer temsilci.
ç) Okul öncesi eğitim kurumlarında farklı yaş grubundaki çocukların eğitiminden sorumlu en az birer öğretmen.
d) Ortaöğretim kurumlarında disiplin kurulu ve onur kurulundan; ilköğretim kurumlarında ise öğrenci davranışları değerlendirme kurulundan birer temsilci.
e) Okul-aile birliğinden bir temsilci.
(3) Hayat boyu öğrenme kurumlarında yürütme komisyonu; müdürün başkanlığında
bir müdür yardımcısı, rehber öğretmen/psikolojik danışman ile müdürün görevlendireceği bir
öğretmenden oluşur.
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(4) Rehber öğretmen/psikolojik danışmanı bulunmayan eğitim kurumlarında gerektiğinde rehberlik ve araştırma merkezinden bir rehber öğretmen/psikolojik danışmanın ya da
rehberlik ve araştırma merkezinin sorumluluk bölgesindeki eğitim kurumlarında görev yapan
bir rehber öğretmen/psikolojik danışmanın katılımının sağlanması için planlama yapılır.
(5) Eğitim kurumu müdürü, müdür yardımcıları ile rehber öğretmen/psikolojik danışman komisyonun sürekli üyesidir. Komisyonun diğer üyeleri her ders yılı başında öğretmenler
kurulunda belirlenir.
(6) Komisyon; birinci dönem başında, ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda olmak
üzere en az üç defa toplanır. Gerektiğinde rehberlik ve psikolojik danışma servisinin önerisi
ile de toplanabilir.
(7) Komisyonun ilk toplantısı, öğretmenler kurulu toplantısının yapıldığı tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde yapılır.
(8) Komisyonun gündemi, rehberlik ve psikolojik danışma servisince hazırlanarak eğitim kurumu müdürüne sunulur; gündem ve toplantı tarihi eğitim kurumu müdürü tarafından
bir hafta önce yazılı olarak ilgililere duyurulur.
(9) Komisyon toplantısında alınan kararlar tutanak hâline getirilir.
(10) Alınan kararlar eğitim kurumu personeline yazılı olarak duyurulur.
(11) Rehber öğretmen/psikolojik danışman bulunmayan eğitim kurumlarında rehberlik
ve psikolojik danışma hizmetleri rehberlik ve araştırma merkezi ile iş birliği içerisinde yürütülür.
Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonunun görevleri
MADDE 17 – (1) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu aşağıdaki görevleri yapar:
a) Eğitim kurumuna ait özel hedeflerin belirlenmesinde görüş bildirir.
b) Rehberlik ve psikolojik danışma servisince hazırlanan okul rehberlik ve psikolojik
danışma programını inceler ve görüşlerini bildirir. Programın uygulanması için gerekli önlemleri alarak yürütülecek çalışmaları karara bağlar.
c) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesi sırasında hizmetlere ilişkin çalışmaları inceler, değerlendirir; ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik önlemleri belirler.
ç) Eğitim ortamında; öğrenciler, aileler, idareciler ve öğretmenler arasında etkili iletişim
kurulabilmesi için yapılacak çalışmaları belirler.
d) Yapılacak çalışmalarda ilgili kurum ve kuruluşlar ile iş birliğinin sağlanması için gerekli faaliyetleri planlar.
e) Öğrencilerin sosyal duygusal, akademik ve kariyer gelişimleri ile ilgili yapılacak çalışmalar için görüş bildirir.
f) Okulda gerçekleştirilecek psikososyal destek hizmetlerinin okul rehberlik ve psikolojik danışma programına eklenmesi hususlarında görüş bildirir.
g) İhtiyaç olması durumunda okulda gerçekleştirilecek psikososyal destek hizmetlerinde
görev alır. Bu kapsamdaki faaliyetler Bakanlıkça hazırlanan yönerge doğrultusunda yürütülür.
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Eğitim kurumu müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 18 – (1) Eğitim kurumu müdürü rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine
ilişkin aşağıdaki görevleri yapar:
a) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesinden birinci derecede sorumludur.
b) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin etkin şekilde yürütülebilmesi için hizmetin gerektirdiği fiziksel şartları ve uygun çalışma ortamını hazırlar, kullanılacak araç gereci
sağlar. Kurumda birden fazla rehber öğretmen/psikolojik danışman olması durumunda fiziksel
imkanlar dahilinde her bir rehber öğretmen/psikolojik danışman için ayrı oda tahsis eder.
c) Eğitim kurumundaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin verimli bir şekilde
yürütülmesi için rehber öğretmen/psikolojik danışman, sınıf rehber öğretmenleri, öğrenciler
ve veliler arasında iş birliğini sağlar.
ç) Eğitim kurumunda birden fazla rehber öğretmen/psikolojik danışman bulunması halinde bir rehber öğretmen/psikolojik danışmanı koordinatör olarak görevlendirir ve gerekli gördüğü takdirde görev değişikliği yapar.
d) Eğitim kurumunda birden fazla rehber öğretmen/psikolojik danışman bulunması hâlinde
program, planlama, araştırma gibi ortak görevler dışında; hizmetlerin yürütülmesinde sınıf ve
öğrenci sayıları gibi ölçütlere göre iş bölümü yapar.
e) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonuna başkanlık eder.
f) Eğitim kurumunun özel hedeflerini e-Rehberlik sistemine işler.
g) Okul rehberlik ve psikolojik danışma programının hazırlanmasını sağlar.
ğ) Rehberlik ve psikolojik danışma servisince hazırlanan okul rehberlik ve psikolojik
danışma programını en geç ekim ayı ilk haftasında e-Rehberlik sistemi üzerinden onaylamak
yoluyla eğitim kurumunun bağlı bulunduğu rehberlik ve araştırma merkezine ulaştırır.
h) Okul rehberlik ve psikolojik danışma programı ile haftalık programın uygulanmasını
e-Rehberlik sistemi üzerinden izler.
ı) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin yürütülen çalışmaların düzenli
olarak e-Rehberlik sistemine işlenmesini takip eder.
i) Okul sene başı öğretmenler kurulunda her sınıf için belirlenen sınıf rehber öğretmenini zorunlu olmadıkça öğrencilerin mezuniyetine kadar değiştirmemeyi esas alarak görevlendirir.
j) Sınıf rehber öğretmenleri tarafından hazırlanan sınıf rehberlik planlarını onaylar ve
uygulanmasını izler.
k) Haftalık ders çizelgesinde yer alan rehberlik uygulamalarına ayrılan saatlerde rehberlik hizmetlerinin sunulması için gerekli tedbirleri alır.
l) İhtiyaçlar doğrultusunda öğrencilere, öğretmenlere, idarecilere ve ailelere yönelik
gerçekleştirilecek eğitim etkinliklerinin düzenlenmesi için uygun ortamı ve gerekli desteği sağlar.
m) Her yıl kasım ayı içerisinde sınıf rehber öğretmenlerinin iş birliğinde rehberlik ve
psikolojik danışma servisince oluşturulan okul risk haritasını eğitim kurumunun bağlı bulunduğu rehberlik ve araştırma merkezine ulaştırır.
n) Hakkında danışmanlık tedbir kararı verilmiş çocuklara ve ailelerine yönelik rehber
öğretmen/psikolojik danışman tarafından sunulacak hizmetlerin yerine getirilmesini sağlar.
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Müdür yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 19 – (1) Eğitim kurumu müdür yardımcıları rehberlik ve psikolojik danışma
hizmetlerine ilişkin aşağıdaki görevleri yapar:
a) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu toplantılarına katılır.
b) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin nitelikli bir şekilde yürütülebilmesi
için öğrencilerin devam durumu, başarı durumu, sosyal kulüp çalışmaları gibi bilgi ve belgeleri
rehberlik ve psikolojik danışma servisi ile paylaşır.
c) Eğitim kurumu müdürünün vereceği rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleriyle
ilgili diğer görevleri yapar.
Koordinatör rehber öğretmen/psikolojik danışmanın görev ve sorumlulukları
MADDE 20 – (1) Koordinatörlük görevi verilen rehber öğretmen/psikolojik danışman
eğitim kurumunda yürütülen rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin görevlerinin
yanı sıra aşağıdaki görevleri yapar:
a) Rehberlik ve psikolojik danışma servisi ile eğitim kurumu yönetimi arasındaki koordinasyonu
sağlar.
b) Okul rehberlik ve psikolojik danışma programı doğrultusunda yapılan çalışmalarla
ilgili öğretmenler kuruluna bilgi verir.
c) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu toplantılarına ait
gündemi ve toplantılarda alınan kararları yazılı hale getirir.
ç) Rehberlik ve psikolojik danışma servisi tarafından ortak olarak e-Rehberlik sistemi
üzerinden hazırlanan okul rehberlik ve psikolojik danışma programını eğitim kurumu müdürüne
onaylatır.
Rehber öğretmen/psikolojik danışmanın görevleri
MADDE 21 – (1) Eğitim kurumlarında rehber öğretmen/psikolojik danışman gelişimsel
ve önleyici hizmetler, iyileştirici hizmetler ve destek hizmetlere ilişkin görevlerini yerine getirir.
(2) Gelişimsel ve önleyici hizmetler;
a) Sınıf rehberlik programı kapsamında rehberlik alanında özel bilgi ve beceri gerektiren
etkinlikleri uygular.
b) Bireyi tanıma çalışmaları kapsamında bireyi tanıma tekniklerini uygular, değerlendirmelerini raporlaştırarak öğrencilere geribildirimde bulunur ve ilgililerle paylaşır. Gerektiğinde bireyi tanıma tekniklerini geliştirme çalışmalarına katılır.
c) Bilgi verme çalışmaları kapsamında öğrencilerin sosyal duygusal, akademik ve kariyer gelişim alanlarında ihtiyaç duydukları bilgileri bireysel çalışmalar, grup çalışmaları veya
yayın hazırlama yoluyla öğrencilerle paylaşır.
ç) Yöneltme ve izleme çalışmaları kapsamında bireyi tanıma ve bilgi verme hizmeti
sunarak öğrenciyi kendine uygun olan eğitim kurumuna, alana, dala, staja, işe, mesleğe, okul
içi ya da okul dışı sosyal ve kültürel etkinliklere yöneltir ve öğrencinin gelişimini izler. Merkezî
sınavlara ait tercih dönemlerinde görev alır.
(3) İyileştirici hizmetler;
a) Öğrencilerin sosyal duygusal, akademik ve kariyer gelişimlerinin desteklenmesi,
kendilerini keşfetmeleri, duygusal, düşünsel, davranışsal düzeyde kapasitelerinin güçlendirilmesi, iyileştirme ve geliştirme amacıyla formasyonu uygun olan rehber öğretmen/psikolojik
danışman bireysel ve grupla psikolojik danışma yapar.
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b) Psikososyal destek hizmetleri kapsamında;
1) Doğal afetler ile kaza, ihmal, istismar, intihar, şiddet, savaş, göç ve salgın hastalıklar
gibi zorlu yaşam olaylarında öğrenci, aile ve öğretmenlere psikolojik ve sosyal destek sağlar.
2) Hakkında danışmanlık tedbir kararı verilen çocuğa ve çocuğun bakımından sorumlu
kişilere hizmet sunar.
3) Eğitim kurumlarında rehber öğretmen/psikolojik danışman bulunmaması veya çocuğun herhangi bir eğitim kurumu ile ilişiğinin olmaması durumunda danışmanlık tedbiri uygulamaları il veya ilçe millî eğitim müdürlüklerinin görevlendireceği, çocuğun ikamet adresinin
bulunduğu eğitim bölgesinde görevli rehber öğretmen/psikolojik danışman yerine getirir. Danışmanlık tedbir kararlarına ilişkin görevlendirmelerde rehber öğretmen/psikolojik danışmanların hâlihazırda yerine getirmekte oldukları danışmanlık tedbir kararları da gözetilerek dengeli
bir dağılım sağlanır.
c) Sevk çalışmaları kapsamında bireyin, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin
müdahale alanı ya da rehber öğretmen/psikolojik danışmanın mesleki yeterlikleri dışında kalan
bir uzmanlık alanında yardıma ihtiyaç duyması durumunda, bireyi yardım alabileceği düşünülen daha yetkin uzman kişi, kurum veya kuruluşlara yönlendirir.
(4) Destek hizmetler;
a) Müşavirlik hizmetleri kapsamında, öğrencinin gelişimini desteklemek için öğretmen,
veli, yönetici ve okul içerisinde öğrenci ile iletişimde olan diğer kişilere kendilerini geliştirmeleri, ortak ve yeterli bir rehberlik anlayışı kazanmaları amacıyla çalışmalar yürütür. Sınıf
rehberlik programlarının hazırlanmasında, uygulanmasında, sınıf içi rehberlik uygulamalarının
geliştirilmesinde sınıf rehber öğretmenlerine müşavirlik eder.
b) Program yönetimi çalışmaları kapsamında;
1) Okul rehberlik ve psikolojik danışma programını rehberlik ve araştırma merkezine
iletilmek üzere en geç ekim ayının ilk haftasında e-Rehberlik sistemi üzerinden hazırlar.
2) Okul rehberlik ve psikolojik danışma programı doğrultusunda e-Rehberlik sistemi
üzerinden kendi haftalık programını hazırlar.
3) Her yıl kasım ayı içerisinde sınıf rehber öğretmenleri tarafından bir örneği rehberlik
ve psikolojik danışma servisine iletilen risk altındaki öğrencilere ait verileri birleştirerek eğitim
kurumuna ait risk haritasını oluşturur.
4) Okul rehberlik ve psikolojik danışma programı kapsamında gerçekleştirilen çalışmaları e-Rehberlik sistemine işler. Danışma sürecinde danışan dosyası aracılığı ile gerekli kayıtları tutar. Elektronik ortama işlenmesi mümkün olmayan çalışmaları dosyalar ve usulüne
uygun olarak saklar.
5) Okul rehberlik ve psikolojik danışma programını ders yılı boyunca sınıf rehber öğretmenleri, öğretmenler ve eğitim kurumu yöneticileri ile iş birliği içerisinde uygular ve programın etkililiğini ders yılı sonunda değerlendirir.
c) Araştırma ve proje çalışmaları kapsamında, sunduğu hizmetlerin etkililiğini ve verimliliğini artırmak amacıyla araştırma, izleme ve değerlendirme çalışmaları yapar. Gerektiğinde eğitim kurumunda yürütülen proje çalışmalarına katılır.
ç) İş birliği kapsamında, doğal üyesi olduğu kurul ve komisyonlara katılır, rehberlik ve
psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin görevlerini yerine getirir. Rehberlik ve araştırma merkezleri tarafından düzenlenen toplantı, eğitim etkinlikleri, proje ve ekip çalışmalarına katılır.
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Öğrencilerin gelişimsel ihtiyaç ya da sorunlarına yönelik olarak ortak bir amaç ve sorumluluk
çerçevesinde veli, öğretmen, idareci, diğer kişi ve kurumlarla iş birliği yapar.
d) Ders saatinde bireysel veya grupla yürütülen çalışmalarda öğrencinin devamsız görünmemesi için okul yönetimi ve ders öğretmeniyle iş birliği yaparak gerekli tedbirleri alır.
e) Okul rehberlik ve psikolojik danışma programının etkililiğini artırmak, mesleki bilgi
ve becerileri geliştirmek, mesleğine ilişkin güncel gelişmeleri izleyerek daha nitelikli hizmet
sunmak için bilimsel kongre, konferans, panel ve hizmet içi eğitimlere katılır, gerektiğinde hizmet içi eğitim verir.
f) Eğitim kurumu müdürünün vereceği rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile
ilgili diğer görevleri yapar.
Diğer görevler
MADDE 22 – (1) Rehber öğretmen/psikolojik danışman merkezî sınavlarda görev alabilir ve istemesi hâlinde belleticilik görevi yapabilir. Ancak rehber öğretmen/psikolojik danışmanlara nöbet görevi verilemez.
Sınıf rehber öğretmeninin görevleri
MADDE 23 – (1) Sınıf rehber öğretmeni aşağıdaki görevleri yapar:
a) Sınıf rehberlik planını okul rehberlik ve psikolojik danışma programı ile sınıf rehberlik programı çerçevesinde hazırlayarak en geç ekim ayının ikinci haftasında eğitim kurumu
müdürüne onaylatır. Sınıf rehberlik planının bir örneğini rehberlik ve psikolojik danışma servisi
ile paylaşır. Plan dâhilinde uygulamalarını gerçekleştirir.
b) Sınıf rehberlik programı kapsamındaki etkinlikleri sınıfında uygular.
c) Öğrencilerinin rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin ihtiyaçlarını belirleyerek okul rehberlik ve psikolojik danışma programına yansıtılmak üzere rehberlik ve psikolojik danışma servisine iletir.
ç) Okul rehberlik ve psikolojik danışma programının hedeflerine ilişkin etkinliklerde
rehberlik ve psikolojik danışma servisiyle iş birliği yapar.
d) Her yıl kasım ayı içerisinde sınıfında bulunan risk altındaki öğrencilere ait verilerin
bir örneğini rehberlik ve psikolojik danışma servisine iletir.
e) Bireyi tanıma tekniklerinden uzmanlık bilgisi gerektirmeyenleri rehber öğretmen/psikolojik danışman ile iş birliği yaparak sınıfında uygular, sonuçlarını rehberlik ve psikolojik
danışma servisi ile paylaşır.
f) Sınıfa yeni gelen veya uyum güçlüğü yaşayan öğrencilerin okula uyum sağlamaları
sürecinde rehber öğretmen/psikolojik danışman ile iş birliği içerisinde çalışır.
g) Öğrencilerini rehber öğretmen/psikolojik danışman ile iş birliği yaparak ilgi, yetenek,
değer, akademik başarı ve kişilik özelliklerine göre öğrenci kulüplerine, seçmeli derslere ve
sosyal etkinliklere yöneltir.
ğ) Risk altında olan öğrencileri fark ettiğinde, gerekli desteği almaları için rehberlik ve
psikolojik danışma servisini bilgilendirir.
h) Öğrencinin, öğrenme stilini fark etmesine, öğrenme becerilerini geliştirmesine, akademik performansını artırmasına yönelik çalışmalarında rehberlik ve psikolojik danışma servisiyle iş birliği yapar.
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ı) Sınıfıyla ilgili yürüttüğü rehberlik çalışmalarına ilişkin raporu her dönem sonunda
eğitim kurumu müdürüne sunar.
i) Sınıfında sosyal duygusal, akademik ve kariyer gelişimi açısından desteklenmeye ihtiyaç duyan öğrencileri rehberlik ve psikolojik danışma servisine yönlendirir, öğrencilerin gelişimini desteklemek amacıyla iş birliği yapar. Eğitim kurumunda rehber öğretmen/psikolojik
danışmanın bulunmaması hâlinde öğrenciyi rehberlik ve araştırma merkezine yönlendirir.
j) Eğitim kurumu müdürünün vereceği rehberlik hizmetleri ile ilgili diğer görevleri yapar.
Diğer öğretmenler
MADDE 24 – (1) Sınıf rehber öğretmenliği görevi olmayan öğretmenler, gerektiğinde
rehberlik ve psikolojik danışma servisinin planlaması doğrultusunda rehberlik çalışmalarına
destek sağlar.
(2) Okul rehberlik ve psikolojik danışma programının hedeflerine ilişkin etkinliklerde
rehberlik ve psikolojik danışma servisiyle iş birliği yapar.
(3) Sınıfında sosyal duygusal, akademik ve kariyer gelişimi açısından desteklenmeye
ihtiyaç duyan öğrencileri sınıf rehber öğretmeni ile iş birliği içerisinde rehberlik ve psikolojik
danışma servisine yönlendirir. Eğitim kurumunda rehber öğretmen/psikolojik danışmanın bulunmaması halinde öğrenciyi rehberlik ve araştırma merkezine yönlendirir.
(4) Eğitim kurumu müdürünün vereceği rehberlik hizmetleri ile ilgili diğer görevleri
yapar.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Çalışma saatleri ve izinler
MADDE 25 – (1) Rehberlik ve psikolojik danışma servislerinde görevli rehber öğretmen/psikolojik danışmanların çalışma süreleri bir iş saati 60 dakika olmak üzere haftalık 30 iş
saatidir. Günlük çalışma saatleri eğitim kurumunun servis, ulaşım, özellik ve ihtiyaçlarına göre
rehber öğretmen/psikolojik danışmanla iş birliğinde okul müdürlüğünce düzenlenir.
(2) Rehberlik ve araştırma merkezinde görevli rehber öğretmen/psikolojik danışmanın
çalışma saatleri ve izinleri ile ilgili hususlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 99 uncu
ve 102 nci maddeleri ile 103 üncü maddesinin birinci fıkrası ve 104 üncü maddesine göre düzenlenir.
(3) Rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar, ihtiyaç duyulması halinde tercih danışmanlığı ve öğrenci tanılama sürecine bağlı olarak yapılacak çalışmalar için yaz tatilinde görevlendirilebilir. Bu durumda rehber öğretmen/psikolojik danışmanların yaz tatilleri bir aydan
az olamaz.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 26 – (1) 10/11/2017 tarihli ve 30236 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî
Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
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Tarım ve Orman Bakanlığı (Meteoroloji Genel Müdürlüğü)’ndan:
METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 24/7/2013 tarihli ve 28717 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Başkanlığa; Teftiş Kurulunda, Başbakanlık veya Bakanlıklarda müfettiş yardımcılığı süresi dâhil en az beş yıl müfettiş olarak çalışmış olanlar arasından atama yapılır.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
24/7/2013

28717

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
5/11/2015

29523

—— • ——
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Maden Mühendisleri Odasından:
TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ MADEN MÜHENDİSLERİ
ODASI ANA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 24/8/2005 tarihli ve 25916 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Maden Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“d) Oda Genel Kurulu, toplam üye sayısının %5'i oranında, doğal delegeler dahil olmak
üzere 1000 kişiden çok olmamak üzere Şube genel kurullarınca, şubelerin dışında kalan iller
için ise Oda Yönetim Kurulunun belirleyeceği illerden oluşan bölgelerde ve her bölge için yine
Oda Yönetim Kurulunun belirleyeceği bir ilde, görevlendirdiği Oda temsilcisinin nezaretinde
ve Şube Genel Kurulu esaslarına uygun olarak yapılacak seçimlerle, üye sayısı oranına bağlı
olarak seçilen delegelerden ve Oda Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulunun
asıl üyelerinden oluşur.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer
alan “Şubeye kayıtlı üyelerin yüzde beş (%5) i oranında” ibaresi “Bu Yönetmeliğin 18 inci
maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen usullere göre belirlenecek sayıda” olarak
değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Aralık Asliye Ceza Mahkemesinden:

6295

—— • ——
Aralık Asliye Ceza Mahkemesinden:

6296
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
3 KALEM TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
T.C. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinatörlüğü ihtiyacı "3 Kalem Tıbbi Cihaz", 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, 26.08.2020 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz IV No.lu
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4. İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr
adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.
5. İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif
verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarında
belirtilecektir.
6. Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında
olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği
istekliye vermekte tamamen serbesttir.

6210/1-1
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MERSİN SERBEST BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTERMEK İSTEYEN
YATIRIMCILARA DUYURU
Ticaret Bakanlığından:
KONU: Mersin Serbest Bölgesinde Bulunan Bakanlığımız Tasarrufundaki Taşınmazların
Faaliyet Ruhsatı Süresince Kullanıma Verilmesine Yönelik Teklif Toplama İlanı
1. İş bu duyuru, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 450’nci maddesinin birinci
fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri ile 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun 5, 12 ve 13 ’üncü
maddeleri, Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinin 2, 7, 8, 11, 24, 25, 26, 41/(d-4), 46 ve
Geçici 4 ’üncü maddeleri, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nün
2019/4 sayılı Serbest Bölgelerdeki Üstyapı ve Taşınmazların Kiralanması, Devri, Satışı ve
Yıkımına İlişkin Genelgesine dayanılarak hazırlanmıştır.
2. Mersin ili, Akdeniz İlçesi, Karaduvar Mahallesi Mersin Serbest Bölgesinde bulunan,
aşağıdaki listede belirtilen üst yapı; Serbest Bölge Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formu ile
müracaatta bulunmak ve Amerikan Doları olarak belirtilen aşağıdaki muhammen bedeller
üzerinden, kapalı zarf içinde fiyat teklifi alma yoluyla, 2019/4 sayılı Genelgede belirtilen suretle,
3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ve buna bağlı mevzuat kapsamında Ticaret Bakanlığı
tarafından verilmiş veya verilecek faaliyet ruhsatına bağlı olarak, ruhsat süresince ve bu ruhsatta
belirtilen faaliyetler kapsamında kullandırılmak amacıyla yatırımcıların kullanımına verilecektir.
KULLANIMA VERİLECEK ÜST YAPIYA İLİŞKİN TABLO
SIRA

ÜST YAPI

NO

NO
062 İskân

1

Nolu Üst

ADA/PARSEL

KAT

PARSEL

ÜSTYAPI

BİLGİSİ

(m2)*

(m2)

T ADA 1/2, 2/1 ALT

2 + ASMA

PARSEL

KATLI

Yapı

3.588

1.200 +
1.006

ÜST YAPI BEDELİ
(Muhammen Bedel)
(ABD DOLARI)

497.483

ÖDEME
KOŞULLARI

PEŞİN

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

3. Açıklamalar:
a) Başvuru için gerekli bilgiler Mersin Serbest Bölge Müdürlüğünden temin edilecektir.
Başvuru, ABD Doları bazında kapalı zarf içindeki fiyat teklifi ve gerekli belgeler ile Mersin
Serbest Bölge Müdürlüğüne yapılacaktır.
b) Üst yapıda, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ve buna bağlı mevzuata uygun
faaliyetlerde bulunulması zorunludur. Teklif sahibi, serbest bölgeler mevzuatı ile ilgili her türlü
araştırmayı yapmak, bilmek ve kabul etmekle yükümlüdür.
c) Başvuru süresi, bu ilanın yayımlandığı tarihte başlar ve 30'uncu gün mesai saati
bitiminde sona erer. Bu tarihten sonra yapılacak müracaatlar Bölge Müdürlüğünce işleme
alınmaz.
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d) Değerlendirme, Ticaret Bakanlığı/Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler
Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulacak Değerlendirme Komisyonu tarafından 2019/4 sayılı
Genel Müdürlük Genelgesi çerçevesinde yapılacaktır.
e) İş bu duyuru kapsamı işlemler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi değildir.
Değerlendirme Komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle işlemleri iptal edebilir.
Değerlendirme Komisyonunun bu kararına itiraz edilemez.
f) Teklif sahibi talip olduğu üstyapıyı, mevcut hukuki ve fiili durumu ile görmüş, her türlü
araştırmayı yaparak üst yapıyı mevcut ve yasal durumuyla kabul etmiş sayılır. Teklif sahibi, üst
yapıdaki eksiklik, ilan edilen özelliklerinden farklılık ve sair nedenlere dayalı her türlü talep,
itiraz ve benzeri haklarından feragat etmiş sayılır.
BAŞVURU ADRESİ:
T.C. Ticaret Bakanlığı
Mersin Serbest Bölge Müdürlüğü
Karaduvar Mah. Serbest Bölge Meydanı No: 2
33020 Akdeniz / MERSİN
TEL

: 0 324 2387590

FAKS

: 0 324 2387599

E-MAİL

: mersinsbm@ticaret.gov.tr

KEP

: mersinsbm@hs01.kep.tr

6193/1-1

—— • ——
TAŞINMAZ SATILACAKTIR
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
Madde 1. Denizli İli Merkezefendi ilçesi Çakmak Mahallesi hudutları dâhilinde kalan ve
mülkiyeti Belediyemize ait toplam 23.503,25 m² den ibaret 286 ada 5 parsel numaralı 1 adet
taşınmazın mülkiyeti ihale ile satılacaktır.
Madde 2. İhale, Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümeni tarafından 2886 sayılı Devlet
İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü artırma suretiyle yapılacaktır.
Madde 3. İhale, 27.08.2020 Perşembe günü saat 14.30’da Denizli Büyükşehir Belediye
Başkanlığı Delikliçınar Belediye Hizmet Binası Altıntop Mahallesi Lise Cad. No: 2 Kat: 1 de
bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.
Madde 4. Muhammen bedel, 25.853.575,00-TL olup, geçici teminat tutarı 775.607,25-TL dir.
Madde 5. İhale şartnamesi ile diğer evraklar, mesai saatleri içinde Denizli Büyükşehir
Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının, Delikliçınar Belediye Hizmet Binası
Altıntop Mahallesi Lise Cad. No: 2 Kat: 5 de bulunan ofisinde bedelsiz olarak görülebilir veya
bedelsiz temin edilebilir.
Madde 6. İstekliler, teklif mektuplarını ihale günü saat 14.30’a kadar Denizli Büyükşehir
Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’na kayıt numarası alarak teslim edecekler
veya iadeli taahhütlü olarak da gönderebilecektir.
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Madde 7. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgelerin aslını veya
noter tasdikli örneğini teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
A. Gerçek Kişiler;
a. Tebligat için, muhtarlıktan veya Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden tasdikli
ikametgah belgesi
b. T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti
c. Noter tasdikli imza beyannamesi, temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ve
vekalet edene ait imza beyannamesi
d. Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu
e. Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu
B. Tüzel Kişiler;
a. Tebligat için adres beyanı
b. Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi
odasından, ilk ilan ve ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile
kayıtlı olduğuna dair belge.
c. Ticari sicil gazetesi ( Aslı görülerek fotokopisi dosyasına konulacaktır.)
d. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları
tevsik eden belgeler ile tüzel kişilin noter tasdikli imza sirküleri.
e. Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu
f. Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu
g. Temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.
C. Ortak girişimler;
Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinden (A) veya (B)
maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ve örneği şartname ekinde verilen iş
ortaklığı beyannamesi,
Madde 8. Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi
olsa; dosya içindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması
yönünde isteklilerce yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecek, İdareye verilen veya ulaşan
teklifler herhangi bir sebeple geri alınamayacaktır.
Madde 9. Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına
vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular
değerlendirmeye alınmayacaktır.
Madde 10. Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 sayılı kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta
serbesttir.
Madde 11. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana
gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
İlan olunur.

6125/1-1
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KÖMÜR TORBASI ALINACAKTIR
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No
: 2020/411290
1) İdarenin
a) Adı
: Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü
b) Adresi
: Hipodrom Caddesi No: 12 Yenimahalle/Ankara
c) Telefon ve Faks
: Tel (0312) 540 1000 Faks (0312) 540 1660
d) Elektronik Posta Adresi : tkigenelmudurlugu@hs01.kep.tr
2) İhale Konusu Malın;
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Lamineli Polipropilen 16.000.000 Adet
b) Teslim Edileceği Yer
: ELİ Müdürlüğü Cenkyeri Ambarı, Soma / MANİSA
c) Teslim Tarihi
: Yüklenici, teknik şartnamede belirtilen teslim süresi ve
termin programına uygun olarak teklifinde teslim
programını belirtecektir.
3) İhalenin Yapılacağı Yer : T.K.İ. Genel Müdürlüğü Hipodrom Caddesi No: 12
Yenimahalle/Ankara
(TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü İhale Salonu)
4) İhale Tarih ve Saati
: 21/08/2020 14:30
5) İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini :
a) İhale dokümanı Hipodrom Caddesi No:12 Yenimahalle/Ankara TKİ Genel Müdürlüğü
Satınalma Dairesi Başkanlığı 11. Kat 1107 nolu odada bedelsiz olarak görülebilir ve bedeli
karşılığı temin edilir.
b) İhale dokümanı bedeli KDV dâhil 100,00 TL’dir. İhaleye katılacak olanların şartname
satın almaları zorunludur.
6) Teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saatte TKİ Genel Müdürlüğü Elektronik Belge ve
Arşiv Şefliğine verilebileceği gibi iadeli – taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye
alınmayacaktır.
7) İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında
geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitimi tarihine 30 gün eklemek
suretiyle bulunan 17/01/2021 tarihinden önce olmamak üzere isteklilerce belirlenir.
8) Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az
120 takvim günü olmalıdır.
9) İdaremiz bu ihale ile ilgili olarak; “Ceza ve İhalelerden Yasaklama Hükümleri” hariç
4734 ve 4735 Sayılı Kanunlara tâbi değildir.
10) Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
üyeliği zorunludur.
11) İhale dokümanının kargo ile istenmesi halinde; doküman bedelinin Vakıfbank
Kurumsal Şube TR 250001500158007293294080 nolu hesaba yatırılarak, dekontun isteklinin adı,
adresi, vergi numarasını belirtir bir dilekçe ekinde (0312) 540 1641 nolu faks numarasına ya da
icsatinalma@tki.gov.tr mail adresine gönderilmesi gerekmektedir.
6243/1-1
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2 ADET DEPO KİRAYA VERİLECEKTİR
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden:
Mülkiyeti Müdürlüğümüze ait 1. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı içerisinde bulunan
Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Atatürk Orman Çiftliği Mahallesi 2108 Ada 19 Parselde bulunan
879 m2’ lik 2 Nolu Depo ile 1.739 m2’ lik 4 Nolu Deponun kira süresinin bitmesi nedeniyle
yeniden kiraya verilecektir. Tarımsal üretime yönelik depo olarak kiralanması işi Atatürk Orman
Çiftliği Müdürlüğü’nün Satım ve Kiraya Verme İşlerine Dair Yönetmeliği’nin 42 nci maddesine
göre açık artırma usulü ile yapılacaktır.
İhalede zarflar açıldıktan sonra evrakları tamam olan istekliler arasında açık artırmaya
gidilecektir.
1-İdarenin
a) Adres
: Emniyet Mah. Yeni Çiftlik Cad. No: 6/3 06560
Yenimahalle/Ankara
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 211 01 70 - 0312 211 01 79
c) Elektronik Posta Adresi
: aoc@aoc.gov.tr
d) İhale dokümanının
görülebileceği İnternet adresi : www.aoc.gov.tr
e) İhale Şartnamesinin temin
edileceği yer ve ücreti
: AOÇ Ticaret Müdürlüğü, 100,00-TL
Posta Yoluyla 150,00-TL
2- İhale Konusu İşin
a) Niteliği, Türü ve Miktarı
: Mülkiyeti Müdürlüğümüze ait 1. Derece Doğal ve
Tarihi Sit Alanı içerisinde bulunan Ankara İli,
Yenimahalle İlçesi, Atatürk Orman Çiftliği Mahallesi
2108 Ada 19 Parselde bulunan 879 m2’ lik 2 Nolu
Depo ile 1.739 m2’ lik 4 Nolu Deponun tarımsal
üretime yönelik depo olarak kiralanması işidir.
b) İşin Süresi
: Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 5 yıldır.
c) Tahmini Bedel
: 2108 Ada 19 Parselde bulunan 879 m2’ lik depo için;
Aylık 7.050,00 TL+KDV
2108 Ada 19 Parselde bulunan 1.739 m2’ lik depo için;
Aylık 13.900,00 TL+KDV
d) Geçici Teminat
: 2108 Ada 19 Parselde bulunan 879 m2’ lik depo için;
12.690,00 TL
2108 Ada 19 Parselde bulunan 1.739 m2’lik depo için;
25.020,00 TL
e) Kati Teminat
: İhalede oluşacak kira bedelinin 5 yıllık tutarının % 6’sı
3- İhalenin
a) Yapılacağı Yer
: AOÇ Müdürlüğü İdare Binası
b) Tarihi ve Saati
: 26.08.2020 - 14:00
c) Teklif Mektuplarının en son
teslim tarihi, saati, teslim yeri : 26.08.2020 - 14:00 AOÇ Ticaret Müdürlüğü
AOÇ Müdürlüğü ihaleyi yapıp yapmamakta ve AOÇ Müdürlüğü menfaatleri gözetilerek
en uygun bedeli tespitte serbesttir.
6273/1-1
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YANGIN İHBAR SİSTEMİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü DHMİ Kapadokya Havalimanı
Müdürlüğünden:
YANGIN İHBAR SİSTEMİ ALIM İŞİ DHMİ İhale Yönetmeliğinin 14. Maddesine göre
Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.
İhale Dosya Numarası
: 2020/404969
1-İdarenin
a) Adresi
: Tuzköy Mah. Gülşehir/NEVŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası
: 0 384 4214455 – 0 384 4214451
c) İhale dokümanının görülebileceği adres : DHMİ Kapadokya Havalimanı Müdürlüğü
Gülşehir/NEVŞEHİR
ç) Elektronik Posta adresi
: huseyinkursat.tatli@dhmi.gov.tr
2-İhale konusu işin
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Mal alımı-Yangın İhbar Sistemi 1 (bir)
adet (Montaj ve Entegrasyonu dahil)
b) Yapılacağı yer
: DHMİ Kapadokya Havalimanı Müdürlüğü
Gülşehir/NEVŞEHİR
c) İşe başlama tarihi
: Sözleşmenin imzalandığı tarih işe başlama
tarihidir.
ç) Teslim tarihi
: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip en
fazla 60 (altmış) takvim günüdür.
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer
: DHMİ Kapadokya Havalimanı Müdürlüğü
Gülşehir/NEVŞEHİR
b) Tarihi ve saati
: 15.09.2020 Salı günü saat 10.00
4- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri:
4.1-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir.
a) 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,
b) İdari şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
c) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat
mektubu, geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ise Mali İşler Şefliğinin veznesine ya
da gösterdiği banka hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar,
ç) İdari Şartnamenin 7.4 ve 7.5 maddesinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı İhaleleri
Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,
d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin
noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma
uygun iş ortaklığı beyannamesi,
f) İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
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g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğinin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya
da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren,
standart forma uygun belge,
ğ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.3.1. İş Deneyim Belgesi:, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında veya Özel Sektörde, Yangın
İhbar Sistemi Kurulumu ya da bu sisteme ait parça satışı yapılması İş deneyim belgesi olarak
kabul edilecektir
(1) Teknolojik ürün deneyim belgesinin ve yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel
sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştiren ihale konusu iş veya benzer
işlere ilişkin olarak;
a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri
tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belge,
b) Devredilen işlerde ilk sözleşme bedelinin en az %80’inin tamamlanması şartıyla, ilk
ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal
alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belge,
(2)Aday veya istekli tarafından; kesin kabul tarihi, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya
son başvuru tarihi arasında olan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeler de
sunulabilir ve bu belgeler birinci fıkra kapsamında değerlendirilir.
(3) İş deneyiminin belirlenmesi amacıyla;
İstekliler, son beş (5) yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında, kesin kabul
işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş
veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belge veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesini
sunacaktır. Bu iki belgeden birinin sunulması yeterlidir.
İş ortaklığında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az %20’sini sağlaması gerekir.
Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim
tutarından fazla olması zorunludur. Pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin
iş deneyim tutarından fazla olması ve asgari iş deneyim tutarının en az %20’sini sağlaması
şartıyla iş deneyim tutarının kalan kısmı diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından
karşılanabilir. Pilot ortağa ait iş deneyimini gösteren belgenin yeterlik kriterini sağlaması halinde,
diğer ortaklar iş deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir.
İş deneyimini gösteren belge olarak teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması
durumunda, isteklinin iş deneyimini gösteren belge tutarının asgari iş deneyim tutarına eşit olduğu
kabul edilir. İş ortaklığında pilot ortağın teknolojik ürün deneyim belgesi sunması durumunda, iş
deneyimini gösteren belge tutarının asgari iş deneyim tutarının hissesi oranına eşit olduğu kabul
edilir ve pilot ortağın asgari iş deneyim tutarının en az %20’sini sağlaması ve diğer ortaklardan
her birinin iş deneyim tutarından fazla olması koşulu aranmaz. Asgari iş deneyim tutarının kalan
kısmının diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından karşılanması zorunludur.
Sistemler için özel imalat süreci gerekmemektedir.
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4.3.2. İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını
belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi
durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir:
a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci
olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden
biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya
yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.
İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite
Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından, istekli adına düzenlenen İmalat
Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklinin adına veya unvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı
Belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak mevzuat uyarınca yetkili kurum
veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Bu ihalede ‘‘Kamu Kurum ve Kuruluşlarında veya Özel Sektörde Yangın İhbar Sistemi
Kurulumu ya da bu sisteme ait parça satışı yapılması’’ benzer iş olarak kabul edilecektir.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, DHMİ Kapadokya Havalimanı Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal
Şefliği adresinde görülebilir ve 50,00 TL (Elli Türk Lirası) karşılığında bu adresten satın
alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMİ Kapadokya Havalimanı Müdürlüğü
Destek Hizmetleri Şefliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü
posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9- İstekliler tekliflerini, iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemi için teklif edilen birim
fiyatın çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle iş kaleminin miktarı ile iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın çarpımı sonucu
bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim
günü olmalıdır.
12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13- Bu ihalede Kuruluşumuz 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi
olmayıp satın alma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya
tercih ettiği talibe vermekte tamamen serbesttir.
6209/1-1
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
1- İHALENİN KONUSU: Antalya Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde Kepez İlçesi
Güneş Mahallesinde bulunan aşağıda belirtilen taşınmaz mallar 2886 sayılı Devlet İhale
Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif ihale usulü ile satılacaktır.
Satılacak taşınmazların;
Tahmini

Geçici

Cinsi

Bedeli

Teminat

(TL)

Bedeli (TL)

D-1

Hamam

2.430.000

590/400000

F-1

İş Yeri

5.134.000

1147/400000

G-1

İş Yeri

6.678.000

200.340

Ada/

Yüzölçümü

Parsel

(m2)

Güneş

25505/9

394.926,25

305/400000

2

Güneş

25505/9

394.926,25

3

Güneş

25505/9

394.926,25

Sıra

Mahalle

1

Arsa Payı

BlokBağımsız Bölüm

İhale

İhale

Tarihi

Saati

72.900

03/09/2020

11:00

154.020

03/09/2020

11:30

03/09/2020

12:00

2- Şartnameler Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’ndan (Emlak Şube Müdürlüğü)
mesai saatleri içinde temin edilebilir.
3- İhaleler Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.
4- Şartnamede beyanın esas olduğu belirtilen hususlarda (adres, telefon ve faks numarası,
elektronik posta adresi vs.) yazılı beyan verilmesi, belge istenen hususlarda ise (ikametgah,
vekaletname vs.) belgeyi düzenlemeye yetkili makamlardan alınan belge örneklerinin sunulması
gerekmektedir.
İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerden aşağıdaki şartlar aranır.
GERÇEK KİŞİLERDEN:
4.1- Kanuni ikametgah belgesi ve nüfus cüzdanı fotokopisi olması,
4.2- Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,
4.3- İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak
kimselerin vekâletnameleri,
4.4- Geçici teminat makbuzunu veya geçici teminat mektubunu vermesi.
TÜZEL KİŞİLERDEN:
4.5- Tüzel kişiliğin bulunduğu yerin Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir
makamdan, 2020 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge
(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğinin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin
bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış
olması gerekir.)
4.6- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik
posta adresi.
4.7- Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı
tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca ve
Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
4.8- İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak
kimselerin vekâletnameleri ile noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi
bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk
Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
4.9- Geçici teminat makbuzunu veya geçici teminat mektubunu vermesi.
5- Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakla ve arttırmada en uygun bedeli tespitte
serbesttir.
6- Posta ile yapılacak başvuruların ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaşması
şarttır.
İLAN OLUNUR.
6200/1-1
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DIŞ KAPI NUMARALARI İLE MEYDAN, BULVAR, CADDE, SOKAK VE KÜME
EVLERE AİT LEVHALARIN ÜRETİMİ VE MONTAJI HİZMET ALIMI
İHALE EDİLECEKTİR
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
İzmir Büyükşehir Belediyesi Adres ve Numaralama Şube Müdürlüğü’ne DIŞ KAPI
NUMARALARININ YAZILI OLDUĞU LEVHALARIN ÜRETİMİ VE MONTAJI, MEYDAN/
BULVAR/CADDE/SOKAK/KÜME EVLERE AİT İSİM VE/VEYA NUMARALARIN YAZILI
OLDUĞU LEVHALARIN ÜRETİMİ VE MONTAJI HİZMETİ ALIMI ihale edilecektir.
1-İDARENİN
: İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
A) ADRESİ
: CUMHURİYET BULVARI NO: 1 Kat: 4
KONAK / İZMİR
B) TELEFON NUMARASI
: 0 232 293 37 42
FAKS NUMARASI
: 0 232 293 37 43
C) ELEKTRONİK POSTA ADRESİ : hizmetalimlari@izmir.bel.tr
2-İHALE KONUSU HİZMETİN
A) NİTELİĞİ, TÜRÜ VE MİKTARI : 2 KISIM 10 (ON) HİZMET KALEMİ
B) İŞİN YAPILACAĞI YER
: 1. KISIM; 22 (YİRMİİKİ) İLÇE (Aliağa, Balçova,
Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Dikili,
Foça,
Gaziemir,
Güzelbahçe,
Karabağlar,
Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes,
Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı
ve Urla) İLE İDARENİN BELİRLEYECEĞİ
YERLER
2. KISIM; TÜM İLÇELER
C) İŞİN SÜRESİ
: İşin süresi, İşe başlama tarihinden itibaren 50
(Elli) takvim günüdür.
3-İHALENİN
A) YAPILACAĞI YER
: İZMİR
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHALE
ODASI KAT: 4 (Cumhuriyet Bulvarı No: 1
Kat: 4 Oda No: 430 Konak/ İZMİR)
B) TARİHİ – SAATİ
: 31.08.2020 Saat:10:00
C) İHALE USULÜ
: 19/10/2006 tarih ve 26324 sayılı Resmî
Gazete’de yayınlanan “Nüfus Hizmetleri
Kanununun Geçici 2’nci maddesi kapsamında
yapılacak
mal
ve
hizmet
alımlarında
uygulanacak usul ve esaslar hakkında kararın 17.
maddesine göre Açık İhale Usulü ile.
4-İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER İLE
YETERLİK DEĞERLENDİRMESİNDE UYGULANACAK KRİTERLER:
4.1. İHALEYE KATILMA ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da
ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı
olduğunu gösterir belge,
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4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel
kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun
belge,
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1. İş Deneyim Belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve
teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin
iş deneyimini gösteren belgeler,
4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak; Daha önce kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş
tek bir sözleşmeye bağlı olarak sokak / dış kapı levhalarının üretimi, montajı veya Adres ve
Numaralamaya İlişkin Yönetmelik Esasları doğrultusunda numarataj verilerinin arazide
toplanarak sayısal haritalar üzerinde yol, bina verisi ile ilişkilendirilmesi hizmet işleri ayrı ayrı
veya bir arada kabul edilecektir.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması
7.1. İhale dokümanı İdarenin adresinde görülebilir ve 100-TL (YüzTürklirası) karşılığı
aynı adresten satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8- Teklifler ihale tarih ve saatine kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi
Başkanlığı (Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Kat: 4 No: 426 Konak / İZMİR) adresine elden teslim
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9- İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 (yüzde üç) ünden az olmamak üzere kendi
belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (DOKSAN)
takvim günü olmalıdır.
12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
6180/1-1
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70.000 TON YAŞ PANCAR POSASININ PAKETLEMESİ
HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Erciş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Fabrikamız 2020/2021 Kampanya Dönemi 70.000 Ton Yaş Pancar Posasının Paketlemesi
Hizmet Alımı T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dâhilinde Açık İhale Usulü
birim fiyat teklif ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası
: 2020 / 406565
1 - İdarenin
a) Adresi
: Van-Ağrı Bulvarı 390 L / 3 Sahilkent Mah 65400 Erciş / VAN
b) Telefon ve faks numarası
: 0432 388 20 09 (5 Hat) - 0432 388 20 05
c) Elektronik posta adresi
: ercisseker@turkseker.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
İnternet adresi (varsa)
:
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 2020/2021 Kampanya Döneminde Fabrikamızda (±%
20 Toleranslı) 70.000 Ton Yaş Pancar Posasının
Paketlenmesi, yapılan paketlerin alıcı araçlarına
yüklenmesi, stoklama alanına taşınması, istiflenmesi,
stoklama sahasından satılan paketlerin alıcı araçlarına
yüklenmesi işidir.
b) Teslim [yeri/yerleri]
: Erciş Şeker Fabrikası
c) Teslim [tarihi/tarihleri]
: 12 Ay
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Erciş Şeker Fabrikası-Ofis Binası Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
: 02.09.2020 Çarşamba günü saat: 10.00
4 - Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgelere ait bilgiler :
Yüklenici, günlük üretilecek posanın paketlenebilmesini sağlayacak 3 (Üç) adet 100
kg’lık yaş pancar posası paketleme makinesini temin edecek ve makinenin işletilmesi için işçilik
hizmeti firmaya ait olacaktır. 3 (üç) adet 500 kg’lık yaş pancar posası paketleme makinesi ise
Fabrikamızca temin edilecek 500 kg’lık makinelerin sadece işçilik hizmeti yükleniciye ait
olacaktır. Yüklenici kampanya süresi boyunca 24 saat her vardiya da gerekli olan, 2 (iki) adet
ataşman takılı 600 kg. paket taşıma kapasitesine uygun ön yükleyici kepçe, 1 (bir) adet taşıma
aracı (kamyon) temin edecektir.
Makine ve diğer araç ve iş makinelerinin kendi öz malı olduğuna dair belgeyi veya
kiralama yolu ile temin edilmiş ise söz konusu bu makinelerin en az 12 (oniki) ay süreliğine
kiralandığına dair noter onaylı kira sözleşmelerini sözleşme aşamasında vereceklerdir.
Kullanılacak paketleme makinelerinin imal yılı 2017 ve üzeri, diğer araç ve iş makinelerinin imal
yılı ise 2013 ve üzeri olacaktır.
5-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Bitirme): Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek
işler
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve
teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere,
Kamu veya özel sektörde yapılan Silaj paketleme işi veya Yaş Pancar Posası Paketleme
işi Benzer iş olarak kabul edilecektir.
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’de yaş pancar posası paketleme yapan ve bunu kurumdan
aldığı resmi yazıyla belgeleyen kuruluş veya şirketlerden bu belge aranmayacaktır.
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6 - İhale dokümanı Erciş Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir ve KDV
dâhil 200,00 TL (Y.İkiyüzTL) karşılığı aynı adresten satın alınabilir. İhaleye teklif verecek
olanların ihale dokümanının satın almaları zorunludur
7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Erciş Şeker Fabrikası Haberleşme servisi
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.
8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim
günü olmalıdır.
10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkûr mal alımı 4734 ve 4735 sayılı
Kanunlara tabi değildir.
6199/1-1

—— • ——

YAŞ PANCAR POSASININ PAKETLENMESİ
HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Ankara Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Fabrikamız 2020/2021 Kampanya Dönemi Tahmini 130.000 Ton Yaş Pancar Posasının
Paketlenmesi Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği
Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.
İhale Kayıt No
: 2020/408905
1-İdarenin
a-) Adresi
: Ayaş Yolu 18 Km Etimesgut/ANKARA
b-) Telefon No
: 0 312 293 44 00
c-) Faks No
: 0 312 244 90 78
2-İhale Konusu Malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Tahmini 130.000 Ton Yaş Pancar Posasının Paketlenmesi
Hizmet Alımı
b) Teslim yeri
: Ankara Şeker Fabrikası Stok Sahası
c) İşin süresi
: Yer Teslim Tarihinden İtibaren Tahmini 130 Gün
3-İhalenin
a-) Yapılacağı Yer
: Ankara Şeker Fabrikası
b-) Tarihi ve Saati
: 25.08.2020 Saat 10:00
4-İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18 Km.
Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve KDV Dahil ¨. 200,00 (Y.İkiyüztürklirası) bedel
karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın
almaları zorunludur.
5-İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
6-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim
günü olmalıdır.
8-İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya
kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.
9-Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri
Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker
Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır.
Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
6139/1-1
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ŞEKERPANCARI ALIMI VE GÖNDERME HİZMET ALIMI İŞLERİ
İHALE EDİLECEKTİR
Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Kastamonu Şeker Fabrikası Merkez ve Ziraat Bölge Şefliklerine Bağlı Kantarlarda
Şekerpancarı Alımı ve Gönderme Hizmet Alımı İşleri T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alım
Yönetmeliği’ne göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası

: 2020/412307

1 - İdarenin
a) adresi

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

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

:-

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

: 63 personelle Fabrika Merkez, Devrekani ve Taşköprü
Pancar alım merkezlerinde pancarın kampanya süresince
üreticilerden satın alınması ve Fabrikaya sevk edilmesi ile
sevk edilen pancarların merkez kantarında tesellüm
edilmesi iş gücü ihalesi.

b) yapılacağı yer

: Kastamonu Şeker Fabrikası ve Ziraat Bölge Şefliklerine
bağlı pancar alım merkezleri.

c) işin süresi

: Merkez Bölge 120 gün, Taşköprü ve Devrekani Bölge 90
gün süreli

3 - İhalenin
a) yapılacağı yer

: Kastamonu Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) tarihi ve saati

: 26.08.2020, Saat:10:00

4 - İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil)
200,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale
dokümanını satın almaları zorunludur.
5 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu Şeker Fabrikası Haberleşme
Şefliği’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim
günü olmalıdır
8 - İş bu şartname konusu hizmet alımı Ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735
sayılı Kanunlara tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
6208/1-1
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PANCAR TOPRAĞI SAHASININ TEMİZLENMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Susurluk Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Fabrikamız Pancar Toprağı Sahasının Temizlenmesi işi, Türkiye Şeker Fabrikaları Mal ve
Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle Anahtar Teslimi Götürü Bedel
Teklif Alınmak Suretiyle ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası

: 2020/418130

1- İdarenin
a) Adresi

: Bursa Karayolu Üzeri 4. Km.
Susurluk/BALIKESİR

b) Telefon ve faks numarası : Tel : 0 266 865 19 40 (4 Hat)
Faks :0 266 865 26 04-05
2- İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı

: Fabrikamız Pancar Toprağı Sahasının Temizlenmesi işi,
Özgül ağırlığı 1,6 ton/m3 ve kısmen balçık olan 40.000
(Kırkbin) ton malzemenin, idarece gösterilen sağlam
zemine kadar temizlenmesi, tesviyesi ve çıkan toprağın
gerekli resmi izinler yüklenici tarafından alındıktan sonra
fabrika sahası dışına nakledilmesi, teknik şartlara uygun
şekilde “ANAHTAR TESLİMİ OLARAK YAPILMASI”
işin konusunu teşkil etmektedir.

b) Yapılacağı yer

: Susurluk Şeker Fabrikası

c) İşin süresi

: Yer teslimini müteakip 45 takvim gününde
tamamlanacaktır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer

: Susurluk Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

: 24.08.2020 Pazartesi saat 14.30

4- İhale dokümanı Susurluk Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Bursa Karayolu Üzeri 4. Km.
Susurluk/BALIKESİR) adresinde görülebilir ve 118,00 TL. (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel
karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın
almaları zorunludur.
5- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
6- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü
olmalıdır.
7- Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri
Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker
Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır.
Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
6260/1-1

Sayfa : 108

14 Ağustos 2020 – Sayı : 31213

RESMÎ GAZETE

YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet
Başkanlığından:
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın
sorumluluğu altında yapılacak olan Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi
(Tevsii) alanına ait, YG-AG elektrik şebekesi yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her
biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü
ile ihale edilecektir.
1- İdarenin Adresi

: Ankara Asfaltı 9. Km. 51700 Bor / NİĞDE

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

: YG-AG Elektrik Şebekesi Yapım İşi

b) Yapılacağı yer

: Bor / NİĞDE

c) İşe başlama tarihi

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

d) İşin süresi

: 30/11/2022 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli (2020 TEDAŞ B.F. ile) : 32.414.000 TL
f) Geçici Teminatı

:

972.420 TL

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer

: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet
Binası

Mustafa

Kemal

Mah.

Dumlupınar

Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154
1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu ÇankayaANKARA
b) Tarihi ve saati

: 01/09 /2020 - Saat 10.00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile
varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.
B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar
Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli
Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.
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4) İş Deneyim Belgesi.
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun
olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde
gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif
edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim
Belgesinin ve bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa
ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir.
İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo
indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, dağıtım veya harici
aydınlatma şebekesi yapımı işleridir.
İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis
ve mimarlar için Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında
değerlendirilmek üzere, Elektrik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş
veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin
39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.
5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.
1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit
kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra
bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir.
Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)
2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum
bildirimi.
D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin
yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve
sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali
müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu
gösteren, standart forma uygun belge,
E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya
daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması
durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın
korunduğunu gösteren belge.
F) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen
işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret
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Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan
şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini
tevsik eden belge.
G) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.
H) Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki
form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.
I) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.
J) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
K) İç Zarf.
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun
olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf, kapalı zarf içerisinde
teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda
istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat
10.00’a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah.
Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği
gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim
edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.
İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3 uncu maddesinde
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.
5- İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya
konsorsiyum) kabul edilmez.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal
Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154

1. Kat 155 nolu odasında veya

Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının
Ankara Asfaltı 9. Km. 51700 Bor/NİĞDE adreslerinde görülebilir veya 500 TL karşılığı Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir
Yolu 2151. Cad. No: 154

1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8- İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne
indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan
toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.
9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim
günü olmalıdır.
10- KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve
ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye
Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir.
11- Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
6245/2-1
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

6302/1/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

6302/3/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

6302/4/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

6302/5/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

6302/6/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

6302/10/1-1

14 Ağustos 2020 – Sayı : 31213

RESMÎ GAZETE
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Sayfa : 129

İçişleri Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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İçişleri Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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İçişleri Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

6233/1-1

Sayfa : 134

RESMÎ GAZETE

14 Ağustos 2020 – Sayı : 31213

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

6257/1/1-1

Sayfa : 136

RESMÎ GAZETE

14 Ağustos 2020 – Sayı : 31213

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

6259/1-1
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığından:
HAVA ARACI KAZASI ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU DUYURUSU
10.03.2017 tarihinde sahibi Eczacıbaşı Havacılık A.Ş, İşleticisi Kuğu Havacılık ve
Turizm A.Ş. olan TC-HEZ tescil işaretli Sikorsky S76C++ tipi seri numarası 760717 olan
helikopter LTBA-Bozüyük VFR uçuşu için saat 08:16:21 UTC’de kalkışını müteakip saat
08:20:50 UTC’de Beylikdüzü Tüyap Fuar alanı yakınlarında düşerek kazaya sebep olmuştur.
Kaza sonucu hava aracında bulunan 2 mürettebat ve 5 yolcu olmak üzere toplam 7 kişi hayatını
kaybetmiştir.
Söz konusu hava aracı kazası ile ilgili olarak, “Hava Aracı Kazası Araştırma ve İnceleme
Raporu” ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere tekemmül etmiştir.
Bu nedenle konu ile ilgisini kanıtlayan şahıslar ve kurumlar söz konusu Nihai Raporu
incelemek istedikleri takdirde Bakanlığımıza başvuruda bulunabilirler.
6218/1-1

—— • ——
Denizli İli Merkezefendi Belediye Başkanlığından:
27 Nisan 2020 Tarih ve 31111 Sayılı Resmî Gazete’ de yayınlanmış olan Meserret Sokak
Ulusal Fikir Proje Yarışması’ nın
PROFESYONEL KATEGORİ ÖDÜL LİSTESİ TUTANAĞI
EŞDEĞER ÖDÜL 8 Sıra numaralı proje Rumuz A15437
Merve Özgür, Mimar, Ekip Temsilcisi
Berke Meder, Mimar
Onursal Engel, Mimar
EŞDEĞER ÖDÜL 10 Sıra numaralı proje Rumuz A71628
Merve Akdağ Öner, Mimar, Ekip Temsilcisi
Damla Doğaner, İç Mimarlık Öğrencisi, Yardımcı
Mehmet Taylan Tosun, Mimarlık Öğrencisi, Yardımcı
Murat Erdem, İnşaat Yüksek Mühendisi, Danışman
EŞDEĞER ÖDÜL 11 Sıra numaralı proje Rumuz A83752
Gizem Asıcı, Mimar, Ekip Temsilcisi
Yıldırım Erbaz, Mimar
Özge Uzunyayla, Mimar
Kemal Gülcü, Mimar
ÖĞRENCİ KATEGORİSİ ÖDÜL LİSTESİ TUTANAĞI
EŞDEĞER ÖDÜL 3 Sıra numaralı proje Rumuz B84627
Talia Nur Koç
Taha Nacar
EŞDEĞER ÖDÜL 6 Sıra numaralı proje Rumuz B46082
Ayşe Selcan Şimşek
Gülnur Aktaş
EŞDEĞER ÖDÜL 7 Sıra numaralı Rumuz B35291
Umut Sarı
İlhan Tunç
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Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne 15.07.2018 tarihli Resmi Gazete'de
yayımlanan 10 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili maddeleri, 10.07.2018 tarihli
Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi alınacaktır. (Araştırma Görevlisi
kadrolarına atamalar 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.)
Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylardan İstenen Belgeler:
- Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan birimi, Anabilim Dalı ve iletişim adresleri
(adres, telefon no, e-mail v.s.) açıkça belirtilecektir.)
- Özgeçmiş
- Nüfus Cüzdanı Sureti
- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ay içerinde çekilmiş olması)
- ALES belgesi
- Yabancı dil belgesi
- Lisans/Yüksek lisans diploması aslı veya onaylı fotokopisi (Yurtdışından alınan
diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge)
- Lisans/Yüksek lisans Not Durum Belgesi (Transkript)
- Tecrübe durumunu gösterir belge (Resmi Kurum Onaylı Belge) (İlan edilen kadroya
bağlı olarak alınacaktır.)
- Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) Hizmet takip programlarında(HİTAP) alınan hizmet
belgesi(Halen bir kamu kurumda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)(Resmi
Kurum Onaylı Belge)
- Bilimsel çalışmalarını kapsayan Dosya(Varsa)
- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
- Adaylar sadece bir alana ilişkin başvuruda bulunabilecekler.
- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)
NOTLAR
- Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarım taşıyor olmaları
gerekmektedir.
- Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.
- İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme
veya bakaya durumunda olmamaları gerektedir.
- İnternet aracılığı ile yapılacak başvurular, Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen
süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile
yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Başvuru yapılacak İlgili Birimin
Dekanlığına/Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz
sorumlu değildir.)
- Aynı tarihli ilanlarda adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvurabilirler.
- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz
sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve
hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
- İdarenin uygun gördüğü taktirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.
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SINAV TAKVİMİ
İLK BAŞVURU TARİHİ
: 14.08.2020
SON BAŞVURU TARİHİ
: 28.08.2020
ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ
: 04.09.2020
SINAV GİRİŞ TARİHİ
: 08.09.2020
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ
: 14.09.2020
SONUÇLARIN AÇIKLANACAĞI İNTERNET ADRESİ : https://pdb.marmara.edu.tr/
ANABİLİM DALI/

BİRİM

BÖLÜMÜ

ADI

ANASANAT DALI/
PROGRAM

KADRO
UNVANI

DRC.

BAŞVURU
ŞEKLİ

ALES
PUAN

BAŞVURUNUN
ÖZEL ŞARTLAR

YAPILACAĞI

TÜRÜ

BİRİM
Tarih bölümünden mezun olmak.
Tercihen Siyaset Bilimi ve

Siyasal

Siyaset Bilimi ve

Bilgiler

Uluslararası

Fakültesi

İlişkiler (İng.)

Siyasi Tarih

Araştırma
Görevlisi

4

Şahsen/

Eşit

Posta

Ağırlık

Uluslararası İlişkiler bölümünden
ikinci bir anadal mezunu olmak.
Uluslararası İlişkiler Siyasi Tarih

Siyasal Bilgiler
Fakültesi Dekanlığı

alanında Tezli Yüksek Lisans
yapıyor olmak.

6163/1-1

—— • ——

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü'ne aşağıda belirtilen
Bölüm, Anabilim Dalı ve Programlarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme
ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Doçent alınacaktır.
Doçent kadrosu Daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, tasdikli veya edevlet üzerinden alınan karekodlu Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun
hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını PDF formatında CD veya Taşınır Belleğe aktarılarak
dilekçeleri ile birlikte ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlük Personel Daire
Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.
Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında
Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin
Yönetmelik uygulanmaktadır. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca
denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde
başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
İlan olunur.
BİRİM ADI

Ortadoğu ve İslam Ülkeleri
Araştırmaları Enstitüsü

BÖLÜMÜ

-

ANABİLİM DALI/
ANASANAT DALI/
PROGRAM

Ortadoğu Siyasi Tarihi ve
Uluslararası İlişkiler

KADRO
UNVANI

Doçent

ADEDİ

1

ARANAN ŞARTLAR
Uluslararası İlişkiler alanında Doçent
unvanı almış olmak. Rusça ve İngilizce
biliyor olmak.
Alanında yabancı dilde neşriyat yapmak
Rusya-Ortadoğu İlişkileri; Rusya-Türkiye
münasebetleri, Kafkaslar üzerine
çalışmalar yapmış olmak.
Yabancı dilde (İngilizce) ders verme
yetkinliğine ve tecrübesine sahip olmak.
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Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 09.11.2018
tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı
Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.
GENEL ve ÖZEL ŞARTLAR:
1- 657 Sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak
2- ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil
sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan
almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme
ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine
sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak
şartı aranır.
4- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz
beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi
kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak
şartı aranır.
5- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun
hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine
eşdeğerliğinin belirlenmesinde Yükseköğretim Kurulu’nun eşdeğerlilik tablosu kullanılacaktır.
SINAV TAKVİMİ:
İlan Yayım Tarihi

: 14.08.2020

Başvuru Başlangıç Tarihi

: 14.08.2020

Son Başvuru Tarihi

: 28.08.2020

Ön Değerlendirme Sonucu Açıklama Tarihi

: 04.09.2020

Giriş Sınavı Tarihi

: 09.09.2020

Nihai Değerlendirme Sonucu Açıklama

: 15.09.2020

Sonuçların İlan edileceği İnternet Sitesi

: www.balikesir.edu.tr

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:
1- Başvuru Formu
2- ALES Sonuç Belgesi (Sonuç Kontrol Kodlu)
3- Yabancı Dil Sonuç Belgesi
4- Özgeçmiş
5- Mezuniyet Belgesi ya da Diploma örneği (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
6- Lisans Transkripti
7- Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar için)
8- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
9- Fotoğraf (1 adet)
10- Çalışmışlığına Dair Belge + SGK yazısı ya da resmi onaylı hizmet cetveli
11- Bilimsel Yayınlar (Varsa)
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MUAFİYET:
1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya
da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim
Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında
öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
2- Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası
kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak
başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.
3- Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık
alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans
derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az 2 yıl
tecrübeye sahip olmak şartı aranır.
AÇIKLAMALAR:
1- Adaylar son başvuru tarihi mesai bitimine kadar bu ilanın ilgili birimlerine şahsen veya
posta yoluyla başvuru yapabileceklerdir. Süresi içinde yapılamayan yada eksik belge ile yapılan
başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır. Postadaki
gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
2- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvurabilecektir. Birden fazla
kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
3- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapmak hakkını saklı tutar.
Üniversite web sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı
tebligat yapılmaz.

BİRİMİ

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

NECATİBEY

Matematik ve Fen Bilimleri

EĞİTİM

Eğitimi Bölümü

FAKÜLTESİ

Matematik Eğitimi ABD

FEN EDEBİYAT

Tarih Bölümü

FAKÜLTESİ

Ortaçağ Tarihi ABD

BURHANİYE
MYO

Yönetim ve Organizasyon
Bölümü
İşletme Yönetimi Pr.
Elektronik ve Otomasyon

EDREMİT MYO

Bölümü
Mekatronik Pr.

UNVAN

ADET

KAD.
DER.

ALES
PUAN

AÇIKLAMALAR

TÜRÜ

Arş.Gör.

1

4

SAY

Arş.Gör.

1

4

SÖZ

Matematik Eğitimi anabilim dalında
doktora yapıyor olmak.
Ortaçağ Tarihi anabilim dalında yüksek
lisans yapıyor olmak.
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans

Öğr. Gör.
(Ders Verecek)

1

4

EA

mezunu olup, Çalışma Ekonomisi ve
Endüstri İlişkileri alanında tezli yüksek
lisans yapmış olmak.

Öğr. Gör.
(Ders Verecek)

Makine Mühendisliği lisans mezunu olup,
1

4

SAY

Biyomedikal ve Malzeme Mühendisliği
alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.
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Sayfa : 145

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 02/07/2020, 09/07/2020, 16/07/2020, 23/07/2020
ve 30/07/2020 tarihli Kararlarıyla Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde
lisans verilen ve lisansı sona erdirilen tüzel kişiler listesi:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

02/07/2020 tarihli ve 9421-11 sayılı Kurul Kararı ile;
Kuruçayırlılar Enerji İnşaat Taahhüt Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.’ne “Çekerek (Süreyyabey)
Barajı ve HES” projesi için, 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.
02/07/2020 tarihli ve 9421-17 sayılı Kurul Kararı ile;
CGN Enerji Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi’ne “Andoz RES” projesi için,
49 yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.
02/07/2020 tarihli ve 9435-1 sayılı Kurul Kararı ile;
Gözlü Enerji ve Tarım Anonim Şirketi’ne “Gözlü Biyokütle Enerji Santrali” projesi
için, 30/05/2038 tarihine kadar geçerli olacak 17 (onyedi) yıl 10 (on) ay 28
(yirmisekiz) gün süreli üretim lisansı verilmiştir.
02/07/2020 tarihli ve 9436-1 sayılı Kurul Kararı ile;
Evra Enerji Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’ne “Evra Biyokütle Enerji Santrali” projesi
için, 30/01/2044 tarihine kadar 23 (yirmiüç) yıl, 6 (altı) ay, 28 (yirmisekiz) gün
süreli üretim lisansı verilmiştir.
09/07/2020 tarihli ve 9437-1 sayılı Kurul Kararı ile;
Ekomas Enerji Elektrik Üretim ve Dağıtım Anonim Şirketi’ne “Ekomas Kırklareli
Biyokütle” projesi için, 09/07/2069 tarihine kadar geçerli olacak 49 (kırkdokuz) yıl
süreli üretim lisansı verilmiştir.
09/07/2020 tarihli ve 9437-2 sayılı Kurul Kararı ile;
Greeneco Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne “Greeneco JES-6” projesi
için, 20/05/2042 tarihine kadar geçerli olacak 21 (yirmibir) yıl, 10 (on) ay 11 (onbir)
gün süreli üretim lisansı verilmiştir.
09/07/2020 tarihli ve 9437-8 sayılı Kurul Kararı ile;
Arien Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.’ye, 20 (yirmi) yıl süreli tedarik lisansı
verilmiştir.
16/07/2020 tarihli ve 9447-1 sayılı Kurul Kararı ile;
Emirler Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye “Emirler 1 JES” projesi için,
15/09/2041 tarihine kadar geçerli olacak 21 (yirmibir) yıl, 1 (bir) ay, 29 (yirmidokuz)
gün süreli üretim lisansı verilmiştir.
16/07/2020 tarihli ve 9447-5 sayılı Kurul Kararı ile;
Erel Erciyes Tedarik Elektrik Toptan Satış İthalat ve İhracat Anonim Şirketi’ne, 20
(yirmi) yıl süreli tedarik lisansı verilmiştir.
16/07/2020 tarihli ve 9447-6 sayılı Kurul Kararı ile;
Energi Danmark Anadolu Elektrik Enerjisi Toptan Ticaret Limited Şirketi’ne, 20
(yirmi) yıl süreli tedarik lisansı verilmiştir.
16/07/2020 tarihli ve 9455-1 sayılı Kurul Kararı ile;
Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne (EÜAŞ) “Ilısu Barajı ve HES” üretim tesisi için
49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.
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16/07/2020 tarihli ve 9455-2 sayılı ve 23/07/2020 tarihli ve 9461 sayılı Kurul Kararı ile;
Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne (EÜAŞ) “Bozcaada RES” için, 25/07/2020
tarihinde yürürlüğe girmek üzere, 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.
23/07/2020 tarihli ve 9456-1 sayılı Kurul Kararı ile;
Aslan Çimento A. Ş.’ye “Aslan Çimento Atık Isıdan Enerji Üretme Tesisi” için
verilmiş olan 17/04/2014 tarihli ve EÜ/4969-3/02703 numaralı üretim lisansı Karar

13

tarihi itibarıyla sona erdirilerek, Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.’ye “Aslan Çimento
Atık Isıdan Enerji Üretme Tesisi” için 23/07/2020 tarihinde yürürlüğe girmek üzere,
sona erdirilen 17/04/2014 tarihli ve EÜ/4969-3/02703 sayılı üretim lisansının devamı
mahiyetinde olmak üzere, 17/01/2062 tarihine kadar geçerli olacak, 41 (kırkbir) yıl, 5
(beş) ay 23 (yirmiüç) gün süreli üretim lisansı verilmiştir.
23/07/2020 tarihli ve 9456-2 sayılı Kurul Kararı ile;
Bolu Çimento A. Ş.’ye “Bolu Çimento Atık Isıdan Enerji Üretme Tesisi” için verilmiş
olan 17/04/2014 tarihli ve EÜ/4969-4/02704 numaralı üretim lisansı karar tarihi

14

itibarıyla sona erdirilerek, Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.’ye “Bolu Çimento Atık
Isıdan Enerji Üretme Tesisi” için 23/07/2020 tarihinde yürürlüğe girmek üzere, sona
erdirilen 17/04/2014 tarihli ve EÜ/4969-4/02704 sayılı üretim lisansının devamı
mahiyetinde olmak üzere, 13/12/2061 tarihine kadar geçerli olacak, 41 (kırkbir) yıl,
4 (dört) ay 20 (yirmi) gün süreli üretim lisansı verilmiştir.
23/07/2020 tarihli ve 9456-9 sayılı Kurul Kararı ile;
Gün-Taş Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne “Larhan Reg. ve HES” projesi için

15

verilen 24/01/2013 tarihli ve EÜ/4249-1/2532 numaralı üretim lisansı 23/07/2020
tarihi itibariyle sonlandırılarak, Güntaş Hidroelektrik Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim
Şirketi’ne “Larhan Reg. ve HES” projesi için, 41 (kırkbir) yıl, 6 (altı) ay, 1 (bir) gün
süreli eskisinin devamı mahiyetinde yeni üretim lisansı verilmiştir.

16

30/07/2020 tarihli ve 9476-1 sayılı Kurul Kararı ile;
Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne “Mudurnu Biyogaz Enerji
Santrali” projesi için, 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.
30/07/2020 tarihli ve 9476-5 sayılı Kurul Kararı ile;

17

ADK Enerji Makina Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’ne “Tahtalı ADK HES” projesi
için, 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.
30/07/2020 tarihli ve 9476-6 sayılı Kurul Kararı ile;

18

Karadeniz Elektrik Üretim Sanayi Anonim Şirketi’ne "Uzundere I Regülatörü ve
HES" üretim tesisi için verilen 31/08/2006 tarihli ve EÜ/902-4/710 numaralı üretim
lisansı 30/07/2020 tarihi itibariyle sonlandırılarak, Karadeniz HES Elektrik Anonim
Şirketi’ne "Uzundere I Regülatörü ve HES" üretim tesisi için, 35 (otuzbeş) yıl 1 (bir)
ay 1 (bir) gün süreli eskisinin devamı mahiyetinde yeni üretim lisansı verilmiştir.
30/07/2020 tarihli ve 9476-15 sayılı Kurul Kararı ile;

19

Ergün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne “Özmen-1 GES” projesi için,
49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.
6202/1/1-1
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Sayfa : 147

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/07/2020 tarihli Kararıyla Petrol Piyasası Lisans
Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişi listesi:
09/07/2020 tarihli ve 9438-1 sayılı Kurul Kararı ile;
1

Grup Global Petrol Taşımacılık Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne 15 (onbeş)
yıl süreyle İhrakiye Teslimi Lisansı verilmiştir.
6202/2/1-1

—— • ——
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 23/07/2020 tarihli Kararıyla Sıvılaştırılmış Petrol
Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen / lisansı sona erdirilen
tüzel kişiler listesi:
23/07/2020 tarihli ve 9464-1 sayılı Kurul Kararı ile;
Likitgaz Dağıtım ve Endüstri Anonim Şirketi’ne 15 (onbeş) yıl süreli LPG
1

Depolama Lisansı verilmiştir.
(Yeşilköy Beldesi, Kinet Höyüğü Mevki (Ada:-, Pafta: 21.J.III-b, Parsel:2043)
Dörtyol/HATAY adresinde kurulu)
23/07/2020 tarihli ve 9464-2 sayılı Kurul Kararı ile;

2

Likitgaz Dağıtım ve Endüstri Anonim Şirketi’ne 15 (onbeş) yıl süreli LPG
Depolama Lisansı verilmiştir.
(Soğuksu Köyü Vakfıkebir/TRABZON adresinde kurulu)
23/07/2020 tarihli ve 9464-3 sayılı Kurul Kararı ile;
Likitgaz Dağıtım ve Endüstri Anonim Şirketi’ne 15 (onbeş) yıl süreli LPG Depolama

3

Lisansı verilmiştir.
(Güney

Mahallesi

Petrol

Caddesi

No:17

(Ada:1435,

Pafta:19J2C,

Parsel:1)

Körfez/KOCAELİ adresinde kurulu)
23/07/2020 tarihli ve 9464-4 sayılı Kurul Kararı ile;
Likitgaz Dağıtım ve Endüstri Anonim Şirketi’ne 15 (onbeş) yıl süreli LPG Depolama
4

Lisansı verilmiştir.
(Yeni Mahalle Çimento Fabrikası Yolu No: 6 İncirlik (Ada:111, Pafta:-, Parsel: 6-7)
Merkez/ADANA adresinde kurulu)
23/07/2020 tarihli ve 9464-5 sayılı Kurul Kararı ile;

5

Likitgaz Dağıtım ve Endüstri Anonim Şirketi’ne 15 (onbeş) yıl süreli LPG Depolama
Lisansı verilmiştir.
(Satılmış Köyü (Ada:-, Pafta:8, Parsel:232) Merkez/ESKİŞEHİR adresinde kurulu)
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23/07/2020 tarihli ve 9464-6 sayılı Kurul Kararı ile;
Likitgaz Dağıtım ve Endüstri Anonim Şirketi’ne 15 (onbeş) yıl süreli LPG Depolama
6

Lisansı verilmiştir.
(Tömek Mahallesi Koca Yusuf Caddesi No:40 (Ada:-, Pafta:7, Parsel:1141)
Selçuklu/KONYA adresinde kurulu)
23/07/2020 tarihli ve 9464-7 sayılı Kurul Kararı ile;

7

Likitgaz Dağıtım ve Endüstri Anonim Şirketi’ne 15 (onbeş) yıl süreli LPG Depolama
Lisansı verilmiştir.
(Bakacakkadı Beldesi Satıbeyler Mahallesi Gökçebey/ZONGULDAK adresinde kurulu)
23/07/2020 tarihli ve 9464-8 sayılı Kurul Kararı ile;

8

Likitgaz Dağıtım ve Endüstri Anonim Şirketi’ne 15 (onbeş) yıl süreli LPG Depolama
Lisansı verilmiştir.
(Işıkkent Mevkii Gürpınar Mahallesi 4/13 Sokak No:3 Bornova/İZMİR adresinde kurulu
23/07/2020 tarihli ve 9464-9 sayılı Kurul Kararı ile;
Likitgaz Dağıtım ve Endüstri Anonim Şirketi’ne 15 (onbeş) yıl süreli LPG Depolama

9

Lisansı verilmiştir.
(Tepecik Mahallesi Şehit Piyade Er Mehmet Ali Tosun Bulvarı No:190 (Ada:200, Pafta:
M19-B-18-C-2, Parsel:3) Efeler/AYDIN adresinde kurulu)
23/07/2020 tarihli ve 9464-10 sayılı Kurul Kararı ile;
Likitgaz Dağıtım ve Endüstri Anonim Şirketi’ne 15 (onbeş) yıl süreli LPG Depolama

10

Lisansı verilmiştir.
(Karain Yolu Üzeri No:59 Yeniköy (Ada:-, Pafta:-, Parsel:1326) Merkez/ANTALYA
adresinde kurulu)
23/07/2020 tarihli ve 9464-11 sayılı Kurul Kararı ile;
Likitgaz Dağıtım ve Endüstri Anonim Şirketi’ne 15 (onbeş) yıl süreli LPG Depolama

11

Lisansı verilmiştir.
(Barbaros Mahallesi Petrol Caddesi No:15 (Ada:1020, Pafta: 19J2C, Parsel: 17)
Körfez/KOCAELİ adresinde kurulu)
23/07/2020 tarihli ve 9464-12 sayılı Kurul Kararı ile;
Likitgaz Dağıtım ve Endüstri Anonim Şirketi’ne 15 (onbeş) yıl süreli LPG Depolama

12

Lisansı verilmiştir.
(Elazığ Yolu Üzeri 10. Km. Dökmetaş Köyü Civarı Merkez/DİYARBAKIR adresinde
kurulu)
23/07/2020 tarihli ve 9464-13 sayılı Kurul Kararı ile;
Likitgaz Dağıtım ve Endüstri Anonim Şirketi’ne 15 (onbeş) yıl süreli LPG Depolama

13

Lisansı verilmiştir.
(Altınova Mahallesi Vatan Caddesi No:21/1 (Ada:145, Pafta:-, Parsel:20) Hacılar
Kasabası/KIRIKKALE adresinde kurulu)
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23/07/2020 tarihli ve 9464-14 sayılı Kurul Kararı ile;
Likitgaz Dağıtım ve Endüstri Anonim Şirketi’ne 15 (onbeş) yıl süreli LPG Depolama
14

Lisansı verilmiştir.
(Paşa Çiftliği Mevki Rafineri Yanı

(Ada :- / Pafta: Urla K17b3.3a /Parsel:1701)

Aliağa/İZMİR adresinde kurulu)
23/07/2020 tarihli ve 9464-15 sayılı Kurul Kararı ile;
15

Likitgaz Dağıtım ve Endüstri Anonim Şirketi’ne 15 (onbeş) yıl süreli LPG Depolama
Lisansı verilmiştir.
(Mustafa Karaer Caddesi No:17 Merkez/BURSA adresinde kurulu)
23/07/2020 tarihli ve 9464-16 sayılı Kurul Kararı ile;
Likitgaz Dağıtım ve Endüstri Anonim Şirketi’ne 15 (onbeş) yıl süreli LPG Depolama

16

Lisansı verilmiştir.
(Araban Yolu Üzeri Yukarı Beylerbeyi Köyü Karşısı Şehitkamil/GAZİANTEP
adresinde kurulu)
23/07/2020 tarihli ve 9464-17 sayılı Kurul Kararı ile;
Milangaz Lpg Dağıtım Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi’nin;
-15.02.2007 tarih ve LPG-DPO/1103-1/06282 numaralı,
-11.05.2006 tarih ve LPG-DPO/755-20/03022 numaralı,
-11.05.2006 tarih ve LPG-DPO/755-19/03021 numaralı,
-11.05.2006 tarih ve LPG-DPO/755-18/03020 numaralı,
-11.05.2006 tarih ve LPG-DPO/755-16/03018 numaralı,
-11.05.2006 tarih ve LPG-DPO/755-13/03015 numaralı,
-11.05.2006 tarih ve LPG-DPO/755-12/03014 numaralı,

17

-11.05.2006 tarih ve LPG-DPO/755-9/03011 numaralı,
-11.05.2006 tarih ve LPG-DPO/755-8/03010 numaralı,
-11.05.2006 tarih ve LPG-DPO/755-5/03007 numaralı,
-11.05.2006 tarih ve LPG-DPO/755-4/03006 numaralı,
-11.05.2006 tarih ve LPG-DPO/755-3/03005 numaralı,
-11.05.2006 tarih ve LPG-DPO/755-1/03003 numaralı,
-08.12.2011 tarih ve LPG-DPO/3536/12334 numaralı,
-24.07.2007 tarih ve LPG-DPO/1268-1/07093 numaralı,
-30.07.2008 tarih ve LPG-DPO/1703-1/08109 numaralı,
LPG Depolama Lisansları sona erdirilmiştir.
23/07/2020 tarihli ve 9464-18 sayılı Kurul Kararı ile;

18

Oralgaz

Sanayi

Ve Ticaret

Anonim Şirketi’nin 16.06.2016 tarihli

ve LPG-

DPO/6338-1/17156 numaralı LPG Depolama Lisansı sona erdirilmiştir.
6202/3/1-1
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Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI
Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 48 inci maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği
ve Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri
uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Öğretim üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanunun 23. ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak
şartıyla:
PROFESÖR kadrosuna başvuracak adayların, başvurdukları birim, bölüm ve anabilim
dalını belirten ve başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği dilekçelerine; özgeçmiş, 2 adet
fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, lisans/yüksek lisans diploması, doktora ve doçentlik belgesi,
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesine uygun doldurulan
başlıca araştırma eserinin belirtildiği EK-2 yayın listesi ve puanlama tablosu, EK-3 Genel
Değerlendirme tablosu, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan
atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini,
yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını,
üniversiteye katkılarını kapsayan 1 adet fiziki dosyayı, 6 adet CD’ye veya USB belleğe yüklenmiş
halde ekleyerek Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri
gerekmektedir.
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları birim,
bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı
fotokopisi, lisans/yüksek lisans diploması, doktora belgesi, varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi,
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesine uygun doldurulan
EK-2 yayın listesi ve puanlama tablosu, EK-3 Genel Değerlendirme tablosunu, bilimsel çalışma
ve yayınlarını kapsayan 1 adet fiziki dosyayı, 4 adet CD’ye veya USB belleğe yüklenmiş halde
ekleyerek kadronun ilan edildiği Fakülte Dekanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
Başvuruda bulunacak adaylar, başvuru dosyalarını Giresun Üniversitesi Öğretim
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin 5. maddesine uygun olarak hazırlayacaklardır.
Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp
ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine
ekleyerek ibraz edeceklerdir. Yabancı yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların
denkliğini gösteren onaylı belgelerin de sunulması gerekmektedir.
NOT: Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna, 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi kapsamında
istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlilik eğitimlerini Üniversitemiz bünyesinde
tamamlayanların başvuru hakkı bulunmamaktadır.
İlan Tarihi
: 14.08.2020
Başvuru Tarihi
: 14.08.2020
Son Başvuru Tarihi : 28.08.2020
BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVANI

DER. AD.

İLAN ŞARTI
Rubreneperoxide'in B-tipi gecikmeli

1

Fen Edebiyat
Fakültesi

Fizik Bölümü

Atom ve Molekül Fiziği
Anabilim Dalı

Flüoresans Spektroskopisi,
Profesör

1

1

Fotofiziksel özellikleri ve Coronene
Nano telli yapılar konularında
çalışmaları olmak.
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3

Görele Güzel
Sanatlar Fakültesi

Görele Güzel
Sanatlar Fakültesi

RESMÎ GAZETE

Müzik Eğitimi alanında doktora

Doktor
Müzik Bölümü

Müzik Anasanat Dalı

Öğretim

5

1

Üyesi

Müzik Anasanat Dalı

Öğretim

yapmış olmak. Gitar eğitimi ve
müzik teorisi alanlarında bilimsel
çalışmaları olmak.
Müzik Eğitimi alanında doktora

Doktor
Müzik Bölümü

Sayfa : 151

5

1

Üyesi

yapmış olmak. Flüt eğitimi ve oda
müziği eğitimi ile ilgili bilimsel
çalışmaları olmak.

6201/1/1-1

—— • ——
Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ İLANI

Üniversitemiz bağlı birimlerinde istihdam edilmek üzere 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki
Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş
Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğretim
görevlisi alınacaktır.
BAŞVURU İÇİN ARANAN GENEL ŞARTLAR
1. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2. ALES’ten en az 70 puan almış olmak. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep
edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul
edilir.
3. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun
hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği
Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine
eşdeğerliğine Üniversitemiz senatosu karar verir.
4. Yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki (Espiye MYO için ilan edilen
kadro) öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim
dilinde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80
puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.
MUAFİYET
Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da
sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu
tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında
öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav (ALES) şartı
aranmaz.
BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENEN BELGELER
1. Başvuru Formu (Başvuru Formuna Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet
sitesinde Dokümanlar/Akademik Dokümanlar/Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi İlanı Başvuru
Formu (http://pdb.giresun.edu.tr/tr/page/akademik- dokumanlar/2553) kısmından ulaşılabilir.)
2. Özgeçmiş.
3. Nüfus cüzdanı fotokopisi.
4. Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi veya E-Devlet üzerinden
alınacak mezuniyet belgesi (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge).
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5. Lisans transkripti fotokopisi.( Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans
mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine
eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.)
6. İki adet fotoğraf
7. ALES Belgesi. ( Sınav sonucunun açıklandığı tarih itibariyle son beş yıllık Merkezi
Sınav (ALES) belgesi geçerlidir)
8. Yüksek lisans diploması fotokopisi veya E-Devlet üzerinden alınacak mezuniyet
belgesi
9. Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar
getireceklerdir.)
10. Yabancı Dil Sonuç Belgesi (Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi
yabancı dil sınavı)
NOT: Tüm belgelerin asılları sınavın kazanılması durumunda ibraz edilmek zorundadır.
Başvuru evrakları iade edilmeyecek olup, belgelerin asıllarının verilmemesi gerekmektedir.
Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları
yapılmayacak, yapıldıysa iptal edilecektir. Başvuruda bulunan aday bu şartı kabul etmiş sayılır.
İlk Başvuru Tarihi
: 14.08.2020
Son Başvuru Tarihi
: 28.08.2020
Ön Değerlendirme Sonuç Açıklama Tarihi : 09.09.2020
Giriş Sınavı Tarihi
: 16.09.2020
Sonuç Açıklama Tarihi
: 21.09.2020
SIRA
NO

BİRİMİ

UNVANI

2020-1

Espiye Meslek Yüksekokulu
Yabancı Diller ve Kültürler
Bölümü Uygulamalı İngilizce ve
Çevirmenlik Programı (İngilizce)

Öğretim
Görevlisi
(Ders
Verecek)

2020-2

Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve
Teknikler Bölümü Tıbbi
Dokümantasyon ve Sekreterlik
Programı

Öğretim
Görevlisi
(Ders
Verecek)

DER.

6

6

AD.

ALES
TÜRÜ VE
PUANI

1

ALES-70
EA/SÖZ/
SAY

1

ALES-70
EA/SÖZ/
SAY

YAB.
DİL
PUANI

ÖZEL ŞARTLAR

80

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili
ve Edebiyatı veya MütercimTercümanlık (İngilizce) lisans
mezunu olup, alanında tezli
yüksek lisans yapmış olmak.

-

Hemşirelik veya Sağlık Yönetimi
bölümü lisans mezunu olup,
hemşirelik veya sağlık yönetimi
alanında tezli yüksek lisans
yapmış olmak.

BAŞVURU YERİ VE SONUÇLARIN YAYINLANACAĞI İNTERNET ADRESİ:
Başvurular, kadro ilanının yapıldığı ilgili birimlerin aşağıda belirtilen adreslerine şahsen veya
posta yoluyla yapılacaktır. Belgesi eksik olan adayların müracaatları kabul edilmeyecektir.
Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Ön Değerlendirme Sonucu ve Sınav
Sonucu kadro ilanının yapıldığı birimlerin aşağıda belirtilen internet adresinde yayınlanacaktır.
İLANDA YER ALAN
BİRİM
Espiye Meslek
Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu

BAŞVURU ADRESİ
Giresun Üniversitesi Espiye Meslek Yüksekokulu
Adabük Mah. Mareşal Fevzi Çakmak Cad. No: 2
Espiye/GİRESUN
Giresun Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Güre Yerleşkesi Merkez / GİRESUN

SONUÇLARIN AÇIKLANACAĞI
İNTERNET ADRESİ
http://espiyemyo.giresun.edu.tr/
http://saglikhizmetlerimyo.giresun.edu.tr/
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Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı
Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili
maddeleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’nde belirtilen
kriterler doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. İlana başvuracak adayların 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları, ilanda belirtilen özel şartları taşımaları
gerekmektedir.

Adaylar;

http://www.erbakan.edu.tr

internet

adresinden

erişebilecekleri

Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi'ne göre hazırlayacakları
puan tablolarını dosyalarına eklemelidir.
ÖNEMLİ NOT : Puanlama listesine dahil edilen yayınların hangi indekslerde tarandığına
ilişkin belgelerin mutlaka bilimsel dosyalara eklenmesi gerekmektedir.
1. 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının;
http://www.erbakan.edu.tr internet adresinde yer alan dilekçe ve istenen belgeler ile birlikte
bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde
devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, üniversite yönetimine katkılarını
kapsayan 6 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 6 adet flaş bellek ile
Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Not: Bilimsel dosyalar ve
puanlama tablosu hazırlanırken doçentlik öncesi ve doçentlik sonrası şeklinde düzenlenmelidir.
2. 2547 sayılı Kanunun 24. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının;
http://www.erbakan.edu.tr internet adresinde yer alan dilekçe ve istenen belgeler ile bilimsel
çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren
4 adet flaş bellek ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Not:
Bilimsel dosyalar ve puanlama tablosu hazırlanırken doktora öncesi ve doktora sonrası şeklinde
düzenlenmelidir.
3. 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doktor Öğretim Üyesi
adaylarının; http://www.erbakan.edu.tr internet adresinde yer alan dilekçe ve istenen belgeler ile
bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki
belgeleri içeren 4 adet flaş bellek ilgili birimlerine başvurmaları gerekmektedir.
4. Profesör veya Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha
alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.
5. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin alınmış olması gerekmektedir.
6. Mecburi hizmet yükümlülükleri olanların eş durumu ve sağlık mazeretlerine ilişkin
belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.
7. İlan edilen kadrolara müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile
doçentlik, doktora, uzmanlık veya sanatta yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları
Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun
görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.
8. İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme
veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.
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9. Profesör ve Doçent adaylarının ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün
içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi adaylarının ise
ilgili birimlere şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan
başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular
geçersiz sayılacaktır.
ADRES: Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Yaka Mah. Kasım
Halife Sok. No: 11/1 (A Blok) Pk: 42090 Meram/KONYA Telefon: (0 332) 221 06 22-28

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI/
PROGRAM

K.UNVANI

DERECE

ADET

Profesör

1

1

Profesör

1

1

Profesör

1

1

Havacılık ve
Uzay Bilimleri

Havacılık Yönetimi

Havacılık Yönetimi

Fakültesi
Meram Tıp
Fakültesi
Sosyal ve Beşeri

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları

Tarih

Ortaçağ Tarihi

Uygulamalı

Yönetim Bilişim

Yönetim Bilişim

Bilimler Fakültesi

Sistemleri

Sistemleri

Ahmet Keleşoğlu

Türkçe ve Sosyal

Eğitim Fakültesi

Bilimler Eğitimi

Bilimler Fakültesi

Diş Hekimliği
Fakültesi

Klinik Bilimler

Ereğli Eğitim

Türkçe ve Sosyal

Fakültesi

Bilimler Eğitimi

Meram Tıp
Fakültesi

ÖZEL ŞARTLAR

Yalın ve yeşil tedarik zinciri yönetimi
konusunda çalışmaları olmak.
Enürezisi olan çocuklarda propranolol
kullanımı ile ilgili çalışma yapmış olmak.
Tarih felsefesi ve Kürt tarihi alanında
çalışmaları bulunmak.
Yerel Yönetimler, E-Devlet uygulamaları,

Profesör

1

1

Siyasetname ve Adaletname konularında
bilimsel çalışmaları bulunmak.
Sosyal Bilgiler derslerinde destanların

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Doçent

1

1

değerler eğitimi açısından kullanılabilirliği
konusunda çalışmaları olmak.

Ağız, Diş ve Çene
Radyolojisi

Stylohyoid ligament kalsifikasyonları ve etkili
Doçent

1

1

faktörlerin araştırılması konusunda
çalışmaları olmak.
Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı, Türk

Türkçe Eğitimi

Doçent

1

1

romanı ve Türk hikayeleri üzerine çalışmaları
olmak.
Gebelerde gebelik öncesi sezgisel yeme

Dahili Tıp Bilimleri

Halk Sağlığı

Doçent

1

1

ölçeğinin Türkçe versiyonu geçerlik ve
güvenirliği ile ilgili çalışma yapmış olmak.
Sağlık ocaklarının verimliliğinin

Meram Tıp
Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Halk Sağlığı

Doçent

1

1

değerlendirilmesi ve kanser taramaları için
tutum ölçeği geliştirilmesine yönelik çalışma
yapmış olmak.
Hassas nokta konum belirleme ve göreli

Mühendislik ve
Mimarlık
Fakültesi

Harita Mühendisliği

Ölçme Tekniği

Doçent

1

1

konum belirleme tekniklerinin deformasyon
analizindeki performansları üzerine çalışma
yapmış olmak.
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Doçentliğini Malzeme ve Metalurji

Mühendislik ve

Metalurji ve

Mimarlık

Malzeme

Fakültesi

Mühendisliği

Sağlık Bilimleri

Fizyoterapi ve

Nörolojik

Fakültesi

Rehabilitasyon

Rehabilitasyon

Malzeme

Doçent

3

1

Mühendisliği alanında almış olmak.
Elektrokimyasal sensörler üzerine çalışmalar
yapmış olmak.

Doçent

1

1

Omurga morfometrisi üzerine çalışma
yapmış olmak.
Doçentliğini Veteriner Viroloji alanında almış

Veterinerlik

Klinik Öncesi

Fakültesi

Bilimleri

Veterinerlik Viroloji

Doçent

3

1

olmak. Sığırlarda löykoz hastalığı hakkında
ve sığırların nodüler ekzantemi konusunda
çalışmış olmak.

Güzel Sanatlar
Fakültesi

Tipografi alanında doktora yapmış olmak.
Grafik

Grafik

Dr.Öğr.Üyesi

5

1

Kitap ve yayın tasarımı ile tasarım tarihi
alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
Geriatrik acil servis hastalarının başvuru

Meram Tıp
Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Dr.Öğr.Üyesi

3

1

semptomları ve geriatrik acil servis
hastalarında skorlama sistemleri üzerine
çalışma yapmış olmak.

Meram Tıp
Fakültesi

Mühendislik ve
Mimarlık
Fakültesi

Mühendislik ve
Mimarlık
Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Spor Hekimliği

Dr.Öğr.Üyesi

3

1

Uzun mesafe koşusunun fizyolojik etkileri
üzerine araştırma yapmış olmak.
Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora

Bilgisayar
Mühendisliği

Bilgisayar Bilimleri

Dr.Öğr.Üyesi

5

1

yapmış olmak. Görüntü işleme alanında
derin öğrenme uygulamalarına yönelik
çalışmaları olmak.

Bilgisayar
Mühendisliği

Siyasal Bilgiler

Siyaset Bilimi ve

Fakültesi

Kamu Yönetimi

Siyasal Bilgiler

Siyaset Bilimi ve

Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Evrimsel tabanlı algoritmaların arazi
Bilgisayar Donanımı

Dr.Öğr.Üyesi

5

1

toplulaştırma alanında kullanılması üzerine
çalışmaları olmak.

Hukuk Bilimleri

Dr.Öğr.Üyesi

5

1

Filistin siyaseti ve Siyonizm üzerine
çalışmaları olmak.
Suriye krizi ve Türkiye-AB ilişkileri üzerine

Avrupa Birliği

Dr.Öğr.Üyesi

5

1

çalışma yapmış olmak. Almanca ya da
Fransızca ders verme yeterliliğine sahip
olmak.

Veterinerlik
Fakültesi

Nöropati modellerinde oksitosin ve
Temel Bilimler

Veterinerlik Fizyolojisi

Dr.Öğr.Üyesi

5

1

progesteronun etkileri üzerine çalışmış
olmak.
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
ATAMA KARARI
–– Rektör Atamaları Hakkında Karar (Karar: 2020/411)
YÖNETMELİKLER
–– Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde
Planlamaya ve Uygulamaya İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
–– Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği
–– Meteoroloji Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik
–– Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Maden Mühendisleri Odası Ana
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

1

2
3
16
16

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 2/7/2020 Tarihli ve 2017/28079 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 2/7/2020 Tarihli ve 2018/10286 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 2/7/2020 Tarihli ve 2018/23568 Başvuru Numaralı Kararı

17
35
71

İLÂN BÖLÜMÜ
91
a - Yargı İlânları
92
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
117
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma
157
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.

