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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
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CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Karar Sayısı: 3078

13 Ekim 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN
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Karar Sayısı: 3081

13 Ekim 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN
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ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/439

13 Ekim 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN
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Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/440

13 Ekim 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/441

13 Ekim 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/442

13 Ekim 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/443

13 Ekim 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/444

13 Ekim 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/445

13 Ekim 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/446

13 Ekim 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/447

13 Ekim 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/448

13 Ekim 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/449

13 Ekim 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/450

13 Ekim 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/451

13 Ekim 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

14 Ekim 2020 – Sayı : 31274                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 23



Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/452

13 Ekim 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/453

13 Ekim 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/454

13 Ekim 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/455

13 Ekim 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/456

13 Ekim 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER

Ticaret Bakanlığından:

TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 

YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/6/2018 tarihli ve 30442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınmaz

Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkâr-

ların taşınmaz ticareti faaliyetlerini, yetki belgesinin verilmesi, yenilenmesi ve iptaline ilişkin

usul ve esasları, taşınmaz ticaretine ilişkin ilke, kural ve yükümlülükleri, Bakanlık, yetkili idare

ve ilgili diğer kurum ve kuruluşların taşımaz ticaretine ilişkin görev, yetki ve sorumluluklarını

kapsar.

(2) Alışveriş merkezi yönetimi ile iştigal eden gerçek veya tüzel kişilerin, yönetiminden

sorumlu olduğu alışveriş merkezlerindeki iş yerlerinin kiralanmasına aracılık hizmetleri bu

Yönetmelik kapsamı dışındadır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/1/2015 tarihli ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin

Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile 10/7/2018

tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hak-

kında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 446 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b) Bilgi Sistemi: Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemini,

c) Emlak danışmanı: İşletme veya sözleşmeli işletmede iş sözleşmesi ile çalışan pazar-

lama ve satış personelini,

ç) ESBİS: Esnaf ve Sanatkâr Bilgi Sistemini,

d) İl müdürlüğü: Ticaret il müdürlüğünü,

e) İş sahibi: 13 üncü maddede belirtilen hizmetlerin yürütülmesi hususunda işletme

veya sözleşmeli işletme ile yetkilendirme sözleşmesi düzenleyen gerçek veya tüzel kişileri,

f) İşletme: Taşınmaz ticaretiyle iştigal eden ticari işletmeler ile esnaf ve sanatkâr işlet-

melerini,

g) Kanun: Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu,

ğ) Meslek odası: İlgili esnaf ve sanatkârlar odası ile ticaret ve sanayi odasını, ticaret ve

sanayi odalarının ayrı kurulduğu yerlerde ticaret odasını,

h) Mesleki yeterlilik belgesi: Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından onaylanarak bireyin

bilgi, beceri ve yetkinliğini ifade eden sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) ve emlak danışmanı

(Seviye 4) ulusal yeterliliklerine dayalı belgeyi,
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ı) MERSİS: Merkezi Sicil Kayıt Sistemini,

i) Sorumlu emlak danışmanı: Taşınmaz ticareti ile iştigal eden gerçek kişi tacirler ile

esnaf ve sanatkârları, ticaret şirketleri ve diğer tüzel kişi tacirler ile şubelerde ise taşınmaz ti-

careti faaliyetlerini yürüten yetkili temsilcileri,

j) Sözleşmeli işletme: Sözleşmeye dayalı olarak bir işletmenin yönetim, organizasyon

ve pazarlama teknolojileri gibi konularda desteğini almak suretiyle o işletmenin iş yerinde ta-

şınmaz ticaretiyle iştigal eden ticari işletmeler ile esnaf ve sanatkâr işletmelerini,

k) Taşınmaz ticareti: Tapu kütüğüne kayıtlı olsun ya da olmasın taşınmaz alım satımı,

pazarlanması ve kiralanmasına aracılık faaliyetleri ile bu faaliyetlerle birlikte yürütülen ve

13 üncü maddede belirtilen diğer faaliyetleri,

l) Yetki belgesi: Taşınmaz ticaretiyle iştigal edilebilmesi için işletme ve sözleşmeli iş-

letmeler adına düzenlenen belgeyi,

m) Yetkilendirme sözleşmesi: İşletme veya sözleşmeli işletme ile iş sahibi arasında dü-

zenlenen ve belli bir bedel karşılığında 13 üncü maddede belirtilen hizmetlerin verilmesini ön-

gören sözleşmeyi,

n) Yetkili idare: İş yeri açma ve çalışma ruhsatı vermeye yetkili belediye veya il özel

idareleri ile diğer idareleri,

ifade eder.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Yetki belgesi

MADDE 5 – (1) Taşınmaz ticareti, yetki belgesine sahip işletme ve sözleşmeli işlet-

meler tarafından yapılır.

(2) Yetki belgesi, işletmenin bulunduğu yerdeki il müdürlüğü tarafından Bilgi Sistemi

üzerinden verilir, yenilenir ve iptal edilir.

(3) Ticari işletme adına düzenlenen yetki belgesinde, MERSİS numarası ve MERSİS’e

kayıtlı işletme adı ve adresi ile ticaret unvanına; esnaf ve sanatkâr işletmesi adına düzenlenen

yetki belgesinde ise ESBİS’e kayıtlı işletme adı ve adresi ile işletme sahibinin adı, soyadı ve

T.C. kimlik numarasına veya yabancı kimlik numarasına yer verilir. 

(4) Sözleşmeli işletmenin yetki belgesinde, üçüncü fıkrada belirtilen bilgilerle birlikte,

sözleşmeyle bağlı olunan işletmenin unvanı ve yetki belgesi numarasına da yer verilir.

(5) Yetki belgesi, her bir işletme ve sözleşmeli işletme için ayrı ayrı düzenlenir ve dev-

redilemez.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) İşletmeye yetki belgesi verilebilmesi için;

a) Meslek odasına kayıtlı olunması,

b) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması,

c) Meslek odası ve vergi kayıtlarındaki iştigal konuları arasında taşınmaz ticareti faa-

liyetinin bulunması,
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ç) Sorumlu emlak danışmanlarından en az birinin Seviye 5 mesleki yeterlilik belgesine

sahip olması,

d) Sorumlu emlak danışmanlarının;

1) On sekiz yaşını doldurmuş olması,

2) En az lise mezunu olması,

3) İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas

Kanunu hükümlerine göre itibarının yerine gelmiş olması,

4) Kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası almamış

veya devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet

sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,

güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma,

suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, vergi ka-

çakçılığı, haksız mal edinme, işkence, cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı, kişiyi hür-

riyetinden yoksun kılma, hayasızca hareketler, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer

ve imkan sağlama suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen ya-

saklanmamış olması,

5) Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler veya Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen

kurum ve kuruluşlarca taşınmaz ticareti konusunda verilen en az yüz saatlik eğitimde başarılı

olması,

6) Yetki belgesi başvurusunun yapıldığı tarihten önceki son beş yıl içinde ortaöğretim

mezunlarının en az on iki ay; ön lisans, lisans ve lisansüstü mezunlarının ise en az altı ay emlak

danışmanlığı veya sorumlu emlak danışmanlığı yapmış olması,

gerekir.

(2) Sorumlu emlak danışmanlarının, ortaöğretim veya yükseköğretim kurumlarının ta-

şınmaz ticareti ile ilgili alanlarından ya da bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki öğretim

kurumlarından mezun olmaları durumunda birinci fıkranın (d) bendinin (5) numaralı alt ben-

dinde belirtilen mesleki eğitim şartı ile (6) numaralı alt bendinde belirtilen mesleki deneyim

şartı aranmaz.

(3) Sözleşmeli işletmeye yetki belgesi verilebilmesi için;

a) Sözleşmeli işletmenin, birinci fıkranın (d) bendinin (6) numaralı alt bendinde belir-

tilen mesleki deneyim şartı hariç olmak üzere birinci fıkrada belirtilen şartları taşıması, 

b) 21 inci maddede belirtilen sözleşmenin yapılmış olması,

c) İşletmenin yetki belgesinin bulunması ve sözleşmeli işletmesini Bilgi Sistemi üze-

rinden il müdürlüğüne bildirmiş olması,

gerekir.

(4) Birinci fıkranın (d) bendinin (5) numaralı alt bendinde belirtilen mesleki eğitim şar-

tına ilişkin usul ve esaslar ile bu şarttan muafiyet sağlayan eğitim alanları, ilgili kamu kurum

ve kuruluşlarının görüşleri alınarak Bakanlıkça belirlenir.”
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MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi yü-

rürlükten kaldırılmış, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) İlgili kurum ve kuruluşların elektronik bilgi sistemlerinden sağlanabilen belgeler,

bu sistemlerden temin edilerek elektronik ortamda oluşturulan dosyada diğer başvuru evrakı

ile birlikte saklanır.

(3) Yetki belgesi verilmesinde aranan şartları taşıdığı anlaşılan işletme ve sözleşmeli

işletmelere, başvuru tarihinden itibaren on gün içinde yetki belgesi verilir. Başvurusu reddedilen

işletme ve sözleşmeli işletmelere durum gerekçesi ile birlikte Bilgi Sistemi üzerinden bildiri-

lir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Yetki belgesi, içeriğindeki bilgilerden herhangi birinde değişiklik ol-

ması durumunda yenilenir.

(2) Yenileme başvurusu, yetki belgesinde yer alan bilgilerde değişiklik olması duru-

munda, değişikliğin gerçekleştiği tarihten itibaren on gün içinde Bilgi Sistemi üzerinden yapı-

lır.

(3) İşletme unvanı veya adresinin değişmesi nedeniyle yetki belgesinin yenilenmesi

durumunda, yetki belgesinin yenilendiği tarihten itibaren on gün içinde, o işletmenin sözleşmeli

işletmelerinin yetki belgeleri de herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın yenilenir.

(4) Yetki belgesinin yenilenmesinde 7 nci maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları uygula-

nır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Yetki belgesinin iptali

MADDE 9 – (1) Yetki belgesi;

a) Yetki belgesi şartlarından herhangi birini kaybeden işletme veya sözleşmeli işletme-

nin, bu durumun gerçekleştiği tarihten itibaren on gün içinde Bilgi Sistemi üzerinden yapacağı

başvuru üzerine,

b)  Yetki belgesi şartlarından herhangi birine sahip olunmadığının Bakanlıkça tespit

edilmesi halinde,

c) Süresi içinde yenileme başvurusunda bulunulmaması nedeniyle Bilgi Sistemi üze-

rinden ya da yazılı olarak Bakanlıkça yapılan uyarı tarihinden itibaren on gün içinde yenileme

başvurusunda bulunulmaması halinde,

ç) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden işletme veya sözleşmeli işletmeye

Bakanlıkça on günden az olmayacak şekilde verilen süre içinde aykırılığın ortadan kaldırılma-

ması veya aynı takvim yılı içinde tekrarlanması halinde,

iptal edilir.

(2) İşletmenin yetki belgesinin iptal edilmesi halinde sözleşmeli işletmelerinin yetki

belgeleri de iptal edilir.

(3) Sözleşmesi sona eren veya sözleşmeyle bağlı olduğu işletmenin adresinden başka

bir adreste faaliyet gösteren sözleşmeli işletmenin yetki belgesi iptal edilir.
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(4) Yetki belgesi iptal edilen işletme ve sözleşmeli işletmeye bu durum gerekçesiyle

birlikte Bilgi Sistemi üzerinden bildirilir.

(5) Birinci fıkranın (ç) bendi gereğince yetki belgesi iptal edilen işletme ve sözleşmeli

işletmeye, işletme ve sözleşmeli işletme sahibinin diğer işletmelerine ve temsilcisi olduğu iş-

letmelere, iptal tarihinden itibaren bir yıl süreyle yetki belgesi verilmez.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Sorumlu emlak danışmanlarının Seviye 5, emlak danışmanlarının

ise Seviye 4 mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerekir.

(2) Sorumlu emlak danışmanlarının, yükseköğretim kurumlarının; emlak danışmanla-

rının ise ortaöğretim veya yükseköğretim kurumlarının taşınmaz ticareti ile ilgili alanlarından

ya da bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları du-

rumunda mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmaz. 

(3) Mesleki yeterlilik belgesi şartından muafiyet sağlayan taşınmaz ticareti ile ilgili

alanlar Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin başlığı “Bilgi Sistemi, bildirim

yükümlülüğü ve ilan” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiş, aynı maddeye ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer

fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş; mevcut üçüncü fıkrasında yer alan “işletmelerin” ibare-

sinden önce gelmek üzere “işletme ve sözleşmeli” ibaresi eklenmiştir.

“(2) Bakanlıkça gerekli görülen bilgi ve belgeler, Bakanlığın belirlediği süre içinde

ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile işletme ve sözleşmeli işletmelerce Bilgi Sistemine aktarı-

lır.”

“(3) İşletmeler;

a) Sözleşmeli işletmelerine ilişkin bilgileri, 21 inci maddede belirtilen sözleşmenin ya-

pıldığı,

b) Sorumlu emlak danışmanları ve emlak danışmanları ile sözleşmeli işletmelerinin so-

rumlu emlak danışmanları ve emlak danışmanlarının işe başlama ve işi bırakma bilgilerini bu

durumların gerçekleştiği, 

c) Sözleşmesi sona eren sözleşmeli işletmelerine ilişkin bilgileri bu durumun gerçek-

leştiği,

tarihten itibaren on gün içinde Bilgi Sistemine aktarmakla yükümlüdür.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir. 

“İnternet ortamındaki ilanlara ilişkin yükümlülükler

MADDE 12 – (1) İnternet ortamında taşınmaz ticaretine yönelik ilan veren işletme ve

sözleşmeli işletmeler, 14 üncü maddenin ikinci fıkrasının (h), (ı), (i) ve (j) bentlerinde belirtilen

ilke ve kurallara uymakla ve ilanlarında üçüncü kişileri yanıltıcı bilgi ve belgelere yer verme-

mekle yükümlüdür.
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(2) İnternet ortamında taşınmaz ticaretine yönelik ilan verilmesine aracılık eden gerçek

veya tüzel kişiler aşağıdaki hususlara uymakla yükümlüdür:

a) İşletme ve sözleşmeli işletmelerin 14 üncü maddenin ikinci fıkrasının (i) bendinde

belirtilen yükümlülüğünü yerine getirebilmesine imkân sağlamak.

b) İşletme ve sözleşmeli işletmelerin üyeliğinden önce Bakanlığın internet sayfası veya

Bilgi Sisteminden yetki belgesi kontrolü yaparak yetki belgesine sahip olmayan işletme ve

sözleşmeli işletmeleri üye yapmamak.

c) Aynı taşınmaza yönelik birden fazla işletme veya sözleşmeli işletme tarafından ilan

verilmesi durumunda, o taşınmaza ilişkin yetkilendirme sözleşmesine taraf olan işletme veya

sözleşmeli işletmenin talebi halinde yetkisiz verilen ilanları yayımdan derhal kaldırmak.

ç) İlanlara ilişkin talep ve şikâyetlerin internet tabanlı iletişim yöntemlerinden en az

biri ve telefon aracılığıyla iletebilmesi için müşteri hizmetleriyle iletişim imkânı sunmak. Bu

talep ve şikâyetlerin etkin şekilde yönetilerek sonuçlandırılmasını sağlamak.

d) İlan, şikâyet ve üyeliklere ilişkin bilgileri Bakanlığın taleplerine uygun olarak Ba-

kanlığa iletmek.

e) Taşınmaz ticaretinin geliştirilmesi ve tüketicinin korunması amacıyla Bakanlıkça alı-

nan tedbirlere uymak.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13 – (1) Yetki belgesine sahip işletme ve sözleşmeli işletmeler, taşınmaz

alım satımı ve kiralanmasına aracılık hizmetleri ile birlikte yetkilendirme sözleşmesine konu

taşınmazla ilgili aşağıdaki hizmetleri verebilir:

a) Mülkiyeti devir borcu doğuran işlemler ile ayni veya şahsi hak tesis eden işlemlere

aracılık etmek.

b) İnceleme, araştırma ve raporlama yapmak.

c) Rayiç satış veya kira bedeli ile vergi değeri araştırması yaparak iş sahibine bu hu-

suslarda bilgi vermek.

ç) Yetkilendirme sözleşmesinde açıkça belirtilmesi koşuluyla; tapu ve kadastro müdür-

lükleri, vergi dairesi müdürlükleri, yetkili idareler ve diğer kurumlardaki işlemlere aracılık et-

mek ve bu kurumlardan bilgi ve belge temin etmek.

d) Kira bedeli ödemeleri ile abonelik işlemlerini takip etmek, tamir, bakım ve onarım

gibi hizmetlerin verilmesini sağlamak ve bu hususlarla ilgili süreçler hakkında iş sahibini bil-

gilendirmek.

e) Danışmanlık ve yönetim hizmeti vermek.

f) Devre mülk ve devre tatil satış ve pazarlamasına aracılık etmek.

g) Taşınmaz ticaretine ilişkin diğer hizmetleri yürütmek.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 – (1) Taşınmaz ticaretiyle iştigal edilen iş yeri ikamet amacıyla kullanı-

lamaz ve bu iş yerinde başka bir ticari faaliyette bulunulamaz.

(2) Taşınmaz ticaretiyle iştigal edenler;
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a) Verdiği hizmet nedeniyle edindiği bilgi ve belgeleri, yetkilendirme sözleşmesinde

belirtilen esaslar dışında açıklayamaz ve kullanamaz.

b) Hizmet sunarken ahlaka uygun, adil, dürüst, özenli ve makul şekilde hareket eder;

yanıltıcı bilgi veremez.

c) Haksız ve hukuka aykırı davranış ve ticari uygulamalarda bulunamaz.

ç) Hizmet verdiği kişilerin tercihlerini etkileyecek nitelikteki bilgileri gizleyemez.

d) Hizmet verdiği kişilerin menfaatlerine aykırı davranışta bulunamaz.

e) Hizmet verdiği kişileri yasa dışı olan ve etik olmayan uygulamalara teşvik edemez.

f) Hizmet verdiği kişilere tehdit veya taciz edici davranışlarda bulunamaz.

g) Hizmet verdiği kişilere belge imzalatmadan önce bu belgeleri okumaları için yeterli

süre verir, belgelerde yer alan hükümleri açıklar ve imzalanan belgelerin birer suretini bu ki-

şilere teslim eder.

ğ) Aldığı her teklifi ve karşı teklifi, hizmet verdiği kişilere doğru ve objektif bir şekilde

en kısa sürede yazılı olarak veya elektronik ortamda sunar.

h) Taşınmazın satılması veya kiralanması ya da satış veya kiralamadan vazgeçilmesi

yahut yetkilendirme sözleşmesinin feshedilmesi veya süresinin sona ermesi durumunda, bu

durumun gerçekleştiği tarihi izleyen üç gün içinde ilan faaliyetine son verir.

ı) İlanlarında yetkilendirme sözleşmesine aykırı hususlara yer veremez.

i) İlanlarında yetki belgesi numarasına, yetki belgesindeki işletme adı veya unvanına,

adres bilgisi hariç olmak üzere il, ilçe, mahalle, ada ve parsel bilgileri ile 15 inci maddenin

üçüncü fıkrasında belirtilen diğer bilgilere, iletişim bilgisine ve varsa taşınmazın enerji kimlik

bilgilerine kolay okunabilir şekilde yer verir.

j) Alım satım, pazarlama veya kiralamaya yetkili olmadığı taşınmaza yönelik ilan ve-

remez.

k) Her bir yetkilendirme sözleşmesi için fiziksel olarak veya elektronik ortamda dosya

oluşturur. Yetkilendirme sözleşmesini ve bu sözleşme çerçevesinde verilen hizmetler kapsa-

mında düzenlenen sözleşme ve diğer belgeleri dosyasında en az beş yıl süreyle saklar.

l) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (4) numaralı alt bendinde belirtilen

adli sicil şartını haiz olmayan emlak danışmanı istihdam edemez.

(3) Sözleşmeli işletmenin taraf olduğu yetkilendirme, alım satıma aracılık, kiralamaya

aracılık ve hizmet ortaklığı sözleşmeleri, sözleşmeyle bağlı olunan işletmenin sorumlu emlak

danışmanı tarafından kontrol edilerek imzalanır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – (1) Taşınmaz ticaretine yönelik hizmetler, iş sahibi ile işletme veya

sözleşmeli işletme arasında yazılı şekilde yapılan yetkilendirme sözleşmesine dayanılarak ve-

rilir.

(2) Yetkilendirme sözleşmesi birer nüshası taraflarda kalacak şekilde en az iki nüsha

düzenlenir. Bu sözleşmede asgari olarak aşağıdaki bilgilere yer verilir:
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a) İşletme veya sözleşmeli işletmenin yetki belgesi numarası ve iletişim bilgileri ile so-

rumlu emlak danışmanının adı, soyadı ve imzası.

b) İş sahibinin gerçek kişi olması durumunda bu kişinin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası

veya yabancı kimlik numarası ile iletişim bilgileri ve imzası; tüzel kişi olması durumunda ise

tüzel kişinin unvanı ve iletişim bilgileri ile temsile yetkili kişisinin adı, soyadı ve imzası.

c) İşletme veya sözleşmeli işletme tarafından verilecek hizmetler ve hizmet bedelleri. 

ç) Tarafların hak ve yükümlülükleri.

d) Kararlaştırılması halinde oran veya tutarı işletme veya sözleşmeli işletme için toplam

hizmet bedelini aşmamak koşuluyla tarafların sözleşmeden cayması durumunda ödenecek cay-

ma bedeli ve sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi halinde uygulanacak ceza koşulu

ile tarafların diğer mali ve hukuki sorumlulukları.

e) Sözleşmenin süresi.

f) Tarafların tebligat adresleri.

(3) Alım satım ve kiralamalara ilişkin yetkilendirme sözleşmelerinde ikinci fıkradaki

bilgilerle birlikte taşınmaza ilişkin asgari olarak aşağıdaki bilgilere yer verilir:

a) İmar ve yapı kullanma izin durumu.

b) Tapu kaydı bilgileri, cinsi ve adresi.

c) Büyüklüğü, yaşı ve fiili kullanım durumu.

ç) Kat, cephe ve manzara gibi konum özellikleri.

d) Toplu taşıma araçlarının duraklarına yaklaşık mesafesi.

e) Sosyal ve kültürel mekânlara yaklaşık mesafesi.

f) Oda, salon, banyo, tuvalet ve balkon sayısı ile bunların yaklaşık büyüklükleri gibi iç

özellikler.

g) Apartman, site, bina veya müstakil olma durumu ile sosyal ve kültürel donatıları gibi

dış özellikleri.

ğ) Araziler için hisse, emsal ve öngörülen bina yüksekliği bilgileri ile üzerinde ekili

veya dikili ürün bulunup bulunmadığı.

h) Üzerinde ipotek, haciz ve benzeri kısıtlamaların bulunup bulunmadığı.

(4) Proje aşamasında olup inşasına başlanmamış veya inşasına başlanmış olmakla bir-

likte henüz tamamlanmamış taşınmazlar, ticari nitelikteki taşınmazlar ve tapu kütüğüne kayıtlı

olmayan taşınmazlara ilişkin yetkilendirme sözleşmeleri ile iş sahibinin alıcı veya kiracı olduğu

yetkilendirme sözleşmelerinde ikinci ve üçüncü fıkralardaki bilgilerden uygun olanlar ile yeterli

bilgilendirme yapmaya elverişli diğer bilgilere yer verilir.

(5) İkinci ve üçüncü fıkralardaki bilgilerin ilgili elektronik sistemlerden veya kayıtlar-

dan sağlanamaması durumunda iş sahibinin yazılı veya elektronik ortamdaki beyanı esas alınır.

İş sahibinin beyan ettiği bilgilerin gerçeği yansıtmamasından iş sahibi sorumludur.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16 – (1) Alım satıma aracılık hizmeti sonucunda alıcı ve satıcı ile işletme

veya sözleşmeli işletme arasında alım satıma aracılık sözleşmesi düzenlenir.
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(2) Alım satıma aracılık sözleşmesi birer nüshası taraflarda kalacak şekilde en az üç

nüsha düzenlenir. Bu sözleşmede asgari olarak aşağıdaki bilgilere yer verilir:

a) İşletme veya sözleşmeli işletmenin yetki belgesi numarası, iletişim bilgileri ve teb-

ligat adresi ile sorumlu emlak danışmanının adı, soyadı ve imzası.

b) Alıcı veya satıcının gerçek kişi olması durumunda bu kişinin adı, soyadı, T.C. kimlik

numarası veya yabancı kimlik numarası, iletişim bilgileri, tebligat adresi ve imzası; tüzel kişi

olması durumunda ise tüzel kişinin unvanı, iletişim bilgileri ve tebligat adresi ile temsile yetkili

kişisinin adı, soyadı ve imzası.

c) Taşınmazın tapu kaydı bilgileri, cinsi ve adresi ile varsa taşınmazın enerji kimlik bil-

gileri.

ç) Taşınmazın alım satım bedeli ve bu bedelin ödenme yöntemi.

d) Kararlaştırılması halinde oran veya tutarı işletme veya sözleşmeli işletme için hizmet

bedelini aşmamak koşuluyla alıcı veya satıcının sözleşmeden cayması durumunda karşı tarafa

ve işletme veya sözleşmeli işletmeye ödenecek cayma bedeli ve sözleşmenin hiç veya gereği

gibi ifa edilmemesi halinde uygulanacak ceza koşulu.

e) Hizmet bedeli.

f) Tapu harcı ve döner sermaye hizmet bedeli gibi masrafların alıcı ve satıcı arasındaki

paylaşım usulü.

g) İlgili kanuna göre sözleşmenin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda hangi il

mahkeme ve icra dairelerinin yetkili olduğu hususu, uyuşmazlığın çözümü için arabuluculuk

veya tahkim gibi alternatif çözüm yollarına başvurulmasına ilişkin kayıtlar ve kararlaştırması

halinde tarafların diğer hukuki ve mali sorumlulukları.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

“MADDE 17 – (1) Kiralamaya aracılık hizmeti sonucunda kiracı ve kiralayan ile iş-

letme veya sözleşmeli işletme arasında kiralamaya aracılık sözleşmesi düzenlenir.

(2) Kiralamaya aracılık sözleşmesi birer nüshası taraflarda kalacak şekilde en az üç

nüsha düzenlenir. Bu sözleşmede asgari olarak aşağıdaki bilgilere yer verilir:

a) İşletme veya sözleşmeli işletmenin yetki belgesi numarası, iletişim bilgileri ve teb-

ligat adresi ile sorumlu emlak danışmanının adı, soyadı ve imzası.

b) Kiracı veya kiralayanın gerçek kişi olması durumunda bu kişinin adı, soyadı, T.C.

kimlik numarası veya yabancı kimlik numarası, iletişim bilgileri, tebligat adresi ve imzası;

tüzel kişi olması durumunda ise tüzel kişinin unvanı, iletişim bilgileri ve tebligat adresi ile tem-

sile yetkili kişisinin adı, soyadı ve imzası.

c) Taşınmazın tapu kaydı bilgileri, cinsi, adresi ve özellikleri ile varsa taşınmazın enerji

kimlik bilgileri.

ç) Taşınmazın kira bedeli ile kira bedelinin yıllık artış oranı ve ödenme yöntemi.

d) Kararlaştırılması halinde oran veya tutarı işletme veya sözleşmeli işletme için hizmet

bedelini aşmamak koşuluyla kiracı veya kiralayanın sözleşmeden cayması durumunda karşı

tarafa ve işletme veya sözleşmeli işletmeye ödenecek cayma bedeli ve sözleşmenin hiç veya

gereği gibi ifa edilmemesi halinde uygulanacak ceza koşulu.
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e) Hizmet bedeli.

f) İlgili kanuna göre sözleşmenin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda hangi il

mahkeme ve icra dairelerinin yetkili olduğu hususu, uyuşmazlığın çözümü için arabuluculuk

veya tahkim gibi alternatif çözüm yollarına başvurulmasına ilişkin kayıtlar ve kararlaştırması

halinde tarafların diğer hukuki ve mali sorumlulukları.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18 – (1) İşletme veya sözleşmeli işletme, yetkilendirme sözleşmesinde yer

alması koşuluyla hizmetin ortak verilmesi hususunda başka bir veya birden fazla işletme veya

sözleşmeli işletme ile yetkilendirme sözleşmesinin konusuna yönelik ortak çalışma yürütebilir.

(2) Hizmet ortaklığı sözleşmesi birer nüshası taraflarda kalacak şekilde düzenlenir. Bu

sözleşmede asgari olarak aşağıdaki bilgilere yer verilir:

a) İşletme veya sözleşmeli işletmelerin yetki belgesi numarası, unvanı ve iletişim bil-

gileri ile sorumlu emlak danışmanının adı, soyadı ve imzası.

b) Sözleşmenin konusu.

c) Hizmet bedelinin paylaşım usulü.

ç) Tarafların hak ve yükümlülükleri.

(3) İşletme veya sözleşmeli işletme tarafından, hizmet ortaklığı sözleşmesinin düzen-

lendiği gün iş sahibine bilgi verilerek bu sözleşmenin bir örneği düzenlenme tarihinden itibaren

üç gün içinde iş sahibine yazılı olarak veya elektronik ortamda gönderilir. Gönderime ilişkin

ispat yükü gönderimi yapan işletmeye veya sözleşmeli işletmeye aittir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 19 – (1) Alım satımına veya kiralanmasına aracılık edilen taşınmazın alıcı

veya kiracıya fiziksel olarak veya elektronik ortamda gösterilmesi hizmeti, taşınmaz gösterme

belgesi düzenlenmek suretiyle verilir.

(2) Taşınmaz gösterme belgesi, birer nüshası taraflarda kalacak şekilde en az iki nüsha

düzenlenir. Bu belgede asgari olarak aşağıdaki bilgilere yer verilir:

a) İşletme veya sözleşmeli işletmenin yetki belgesi numarası ve iletişim bilgileri ile so-

rumlu emlak danışmanının adı, soyadı ve imzası.

b) Taşınmazın gösterildiği kişinin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası veya yabancı kimlik

numarası ile iletişim bilgileri ve imzası.

c) Taşınmazın tapu kaydı bilgileri, cinsi ve adresi.

ç) Taşınmazın hangi amaçla gösterildiği ve gösterilme tarihi.

d) Hizmet bedeli oranı veya tutarı.

(3) Taşınmaz gösterme belgesi, her bir alıcı veya kiracı için ayrı ayrı düzenlenir. Taşın-

maz gösterme belgesinin birden fazla taşınmaz için düzenlenmesi durumunda alıcı veya kira-

cının imzası her bir taşınmaz için ayrı ayrı alınır. 

(4) Taşınmazı gösterme hizmeti karşılığında herhangi bir bedel talep edilemez.” 

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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“MADDE 20 – (1) Alım satıma aracılık hizmetine ilişkin hizmet bedeli oranı, alım sa-

tıma aracılık sözleşmesinde yer alan satış bedelinin katma değer vergisi hariç yüzde dördünden

fazla olamaz.

(2) Kiralamaya aracılık hizmetine ilişkin hizmet bedeli, kiralamaya aracılık sözleşme-

sinde yer alan kira bedelinin katma değer vergisi hariç bir aylık tutarından fazla olamaz.

(3) Alım satım veya kiralamaya aracılık hizmetleri ile aynı anda bu hizmetlerle ilişkili

olarak 13 üncü maddede belirtilen diğer hizmetlerin de verilmesi durumunda, ayrı yetkilendir-

me sözleşmesi düzenlenmiş olsa dahi sadece bir hizmet bedeli alınabilir ve bu bedel, alım sa-

tıma aracılık hizmeti için birinci fıkrada belirtilen orandan, kiralamaya aracılık hizmeti için ise

ikinci fıkrada belirtilen tutardan fazla olamaz.  

(4) İşletme ve sözleşmeli işletme, yetkilendirme sözleşmesine konu hizmetin verilmesi

ile hizmet bedeline hak kazanır. 

(5) Alım satım ve kiralamaya aracılık hizmetlerinde, birinci fıkrada belirtilen orandan

ve ikinci fıkrada belirtilen tutardan fazla olmayacak şekilde belirlenen hizmet bedeli, alım sa-

tıma veya kiralamaya aracılık sözleşmelerinde aksi kararlaştırılmadıkça taraflar arasında eşit

paylaşılarak ödenir.

(6) Bir taşınmazın alım satımı hususunda alıcı ve satıcı, kiralanması hususunda ise

kiracı ve kiralayan ile ayrı ayrı yetkilendirme sözleşmesi yapılmış olması durumunda sadece

bir hizmet bedeli alınabilir. Bu durumda hizmet bedeli, birinci fıkrada belirtilen orandan ve

ikinci fıkrada belirtilen tutardan fazla olmayacak şekilde alım satıma veya kiralamaya aracılık

sözleşmelerinde yeniden belirlenir.

(7) 18 inci madde çerçevesinde yürütülen ortak çalışma sonucunda hak kazanılan hiz-

met bedeli, alım satıma veya kiralamaya aracılık sözleşmelerinde belirlenen işletme veya söz-

leşmeli işletmeye ödenir ve hizmet ortaklığı sözleşmesinde belirtilen usulde paylaşılır. Bu söz-

leşmede hizmet bedelinin paylaşımı hususunda hüküm bulunmaması halinde bu bedel taraflar

arasında eşit olarak paylaşılır.

(8) Taşınmazın yetkilendirme sözleşmesinin süresi içinde, taşınmaz gösterme belgesini

düzenleyen işletme veya sözleşmeli işletme bertaraf edilerek doğrudan iş sahibinden satın alın-

ması veya kiralanması durumunda hizmet bedeline hak kazanılır. 

(9) Yetki belgesi iptal edilen işletme ve sözleşmeli işletmenin, iptal tarihi itibarıyla ge-

çerli olan yetkilendirme sözleşmeleri feshedilmiş sayılır. Sözleşmenin feshedilmiş sayılmasın-

dan önce verilmiş olan hizmetler için hizmet bedeline hak kazanılır.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Sözleşmeli işletme

MADDE 21 – (1) Sözleşmeli işletme faaliyetinde bulunulabilmesi için işletme ile söz-

leşmeli işletme arasında yazılı sözleşme yapılır. Birer nüshası taraflarda kalacak şekilde en az

iki nüsha düzenlenen bu sözleşmede asgari olarak aşağıdaki bilgilere yer verilir:

a) İşletmenin yetki belgesi numarası ve iletişim bilgileri ile sorumlu emlak danışmanının

adı, soyadı ve imzası.
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b) Sözleşmeli işletme sahibinin gerçek kişi olması durumunda bu kişinin adı, soyadı,

T.C. kimlik numarası veya yabancı kimlik numarası ile iletişim bilgileri ve imzası; tüzel kişi

veya şube olması durumunda ise tüzel kişi veya şubenin unvanı, iletişim bilgileri ve tebligat

adresi ile yetkili temsilcisinin adı, soyadı ve imzası.

c) Hizmet bedelinin taraflar arasında paylaşım usulü.

ç) Sözleşmenin konusu ve süresi.

d) Tarafların hak ve yükümlülükleri ile tebligat adresleri.

(2) Sözleşmeli işletme, sadece bir işletmeye sözleşmeyle bağlı olarak taşınmaz ticareti

faaliyetinde bulunabilir.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 22 – (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanması, uygulamada çıkan sorun-

lar ve şikâyetlerle ilgili denetim yapmaya yetkilidir. Bakanlık bu yetkisini il müdürlükleri ara-

cılığıyla da kullanabilir.

(2) Yetkili idareler, Bakanlığın talebi üzerine bu Yönetmelik kapsamında ön inceleme

mahiyetinde denetim yapmakla görevlidir.

(3) Yetkili idareler tarafından ikinci fıkra kapsamında yapılan denetimin sonuçları, de-

netimin sonuçlandığı tarihten itibaren on gün içinde il müdürlüğüne bildirilir.

(4) Bu Yönetmeliğe aykırı hareket edenler hakkında Kanunun 18 inci maddesinde ön-

görülen idari para cezaları Bakanlıkça uygulanır.

(5) Sözleşmeli işletmenin bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket ettiğinin tespit

edilmesi ve bu aykırılığın sözleşmeyle bağlı olunan işletmenin kontrolündeki hususlara ilişkin

olması durumunda işletme ve sözleşmeli işletme hakkında ayrı ayrı idari para cezası uygula-

nır.

(6) İdari para cezalarının uygulanmasında, Kanunun 18 inci maddesinin ikinci, beşinci

ve altıncı fıkralarında yer alan hükümler saklıdır.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü

ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı geçici maddeye aşağıdaki fıkralar ek-

lenmiştir.

“(2) 5/6/2018 tarihi itibarıyla taşınmaz ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi

ya da meslek odası kaydı bulunan işletme ve sözleşmeli işletmelerin;

a) Gerçek kişi işletmesi olması halinde, o tarihteki işletme sahibi,

b) Tüzel kişi işletmesi veya şube olması halinde, o tarihte taşınmaz ticareti faaliyetlerini

yürüten yetkili temsilcilerinden biri,

tarafından yapılan yetki belgesi başvurularında 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (d)

bendinin 2 numaralı alt bendinde belirtilen lise mezuniyeti şartı aranmaz.

(3) 5/6/2018 tarihi itibarıyla taşınmaz ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi

ya da meslek odası kaydı bulunan işletmeler adına ikinci fıkrada belirtilen kişiler tarafından

31/3/2021 tarihine kadar yapılan yetki belgesi başvurularında, 5/6/2018 tarihinden önce Milli
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Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar veya üniver-

sitelerden taşınmaz ticaretine ilişkin eğitim sertifikası alınmış olması koşuluyla, 6 ncı maddenin

birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmaz.

(4) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla taşınmaz ticaretine ilişkin gelir veya

kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan işletme ve sözleşmeli işletmeler adına,

ikinci fıkrada belirtilen kişiler tarafından 31/3/2021 tarihine kadar yapılan yetki belgesi baş-

vurularında:

a) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin 5 numaralı alt bendinde belirtilen mes-

leki eğitim şartı aranmaksızın yetki belgesi verilir. Söz konusu şartı haiz olunduğunu gösteren

belgenin 31/12/2021 tarihine kadar Bilgi Sistemine aktarılmaması veya il müdürlüğüne teslim

edilmemesi halinde bu işletmelerin yetki belgeleri iptal edilir.

b) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin 6 numaralı alt bendinde belirtilen mes-

leki deneyim şartı aranmaz.

(5) 5/6/2018 tarihi itibarıyla taşınmaz ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi

ya da meslek odası kaydı bulunan sözleşmeli işletmeler adına ikinci fıkrada belirtilen kişiler

tarafından 31/3/2021 tarihine kadar yapılan yetki belgesi başvurularında da üçüncü fıkra ile

dördüncü fıkranın (a) bendi uygulanır.”

“(6) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla emlak danışmanlığı yapanlar hak-

kında 14 üncü maddenin ikinci fıkrasının (l) bendi uygulanmaz.

(7) 31/3/2021 tarihinden önce Seviye 5 mesleki yeterlilik belgesi alan emlak danışman-

larının bu belgeleri ilgili mevzuatı kapsamında iptal edilmediği sürece bu kişilerde Seviye 4

mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmaz. 

(8) 1/1/2021 tarihi itibarıyla taşınmaz ticaretiyle iştigal eden işletmeler, sorumlu emlak

danışmanı ve emlak danışmanları ile sözleşmeli işletmelerine ilişkin bilgileri 28/2/2021 tarihine

kadar Bilgi Sistemine aktarır.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde yer alan “Gümrük ve” ibaresi

yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 24 – Bu Yönetmeliğin;

a) 10 uncu maddesiyle eklenen 11 inci maddenin üçüncü fıkrası ile 11 inci maddesiyle

değiştirilen 12 nci maddenin ikinci fıkrasının (b) ve (ç) bentleri 1/1/2021 tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 25 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

5/6/2018 30442

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

11/12/2019 30975
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Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinden:

HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS 

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/9/2015 tarihli ve 29473 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hatay

Mustafa Kemal Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

14 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Muafiyet işlemleri Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 2020-2021 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak

üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——
TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

YERLİ HAYVAN IRK VE HATLARININ TESCİLİ HAKKINDA TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO: 2004/39)’DE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO : 2020/22)

MADDE 1 – 12/12/2004 tarihli ve 25668 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yerli

Hayvan Irk ve Hatlarının Tescili Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2004/39)’in 4 üncü maddesinin

ikinci fıkrasına “ek-59’da” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Efe Arısı Ekotipi Ek-60’da, Gök-

çeada Arısı Ekotipi Ek-61’de” ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gıda, Tarım

ve Hayvancılık” ibaresi “Tarım ve Orman” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğe ekte yer alan Ek-60 ve Ek-61 eklenmiştir.

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

12/9/2015 29473

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

18/11/2018 30599
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Bursa 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8062 
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Edirne 6. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8175 

—— • —— 
İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8181/1/1-1 

—— • —— 
İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8181/2/1-1 
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İstanbul 4. Çocuk Ceza Mahkemesinden: 

 
 8181/3/1-1 

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

 
 8101 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

5 KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire 

Başkanlığı ihtiyacı "5 Kalem Cihaz", Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca 

hazırlanan malzeme listesine ve teknik şartnamesine uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde 

belirtilen şartlar dahilinde, kapalı teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle isteklilerin kapalı teklif mektupları içinde sundukları fiyat teklifleri nihai tek 

teklif olacak olup, açık eksiltme uygulanmayacaktır. 

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, 22.10.2020 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. 

 8242/1-1 

http://www.dmo.gov.tr/
http://www.dmo.gov.tr/
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3 KALEM MAL ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince 

desteklenen projeler için gerekli olan 3 kalem mal alımı ihalesi 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanununun 3.maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 
1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca 
Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 
a) Adresi  : İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Bilimsel 
  Araştırma Projeleri Koordinasyon 
  Birimi Merkez Kampüsü Beyazıt/İSTANBUL 
b) Telefon ve Faks Numarası  : Tel: 0 212 4400017 - Faks: 0 212 4400019  
c) Elektronik Posta Adresi    : satinalma@istanbul.edu.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): - 
2 - İhale Konusu malın: 
a) Niteliği, türü Miktarı İhale tarihi İhale saati 
3 Kalem Mal Alımı 
İhale kayıt no: 2020/546096  21.10.2020 11:00 

1. Su Örnekleyicisi Çerçevesi 1 Adet   
2. 12 Bölmeli Alüminyum PYLON Su 
Örnekleyicisi 1 Adet   

3. Arayüz Kablosu  1 Adet   
b-c) Teslim Tarihi ve Teslim Yeri : 
b-c-1) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 31/12/2020 tarihine 

kadar İ.Ü Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsüne teslim edilecektir. 
3 - İhalenin yapılacağı Yer: İ.Ü Rektörlük Binası Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Merkez Kampüsü Beyazıt/İSTANBUL 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 
4.1.4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.5. İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen 

iş ortaklığı beyannamesi, 
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, 
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4.2. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: 
a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili 

temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki 

belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 
İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı 

veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik 

şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 
4.3.2.1. İstekli tarafından önerilen ürün ile ilgili teknik şartname ile karşılaştırma 

yapılabilmesi için teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım 
materyallerinin eksiksiz sunulması gerekir. Teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında 
teknik şartnamenin tüm maddelerinin cevabının isteklice imzalı ve kaşeli olarak verilmesi 
gerekmektedir. Önerilen ürün teknik şartnameye uymak zorundadır. Teknik Şartnameye 
uymayan ürün değerlendirme dışı bırakılır. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi 
5.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhale, katılma koşullarını sağlayan tüm yerli ve yabancı isteklilere açık olup 

yerli istekli lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Merkez Kampus Beyazıt/İSTANBUL) görülebilir, 100,00 - Türk Lirası İ.Ü. Strateji 
Geliştirme Başkanlığına (Süleymaniye Cad. No: 25 Beyazıt-İstanbul) yatırılarak veya Strateji 
Geliştirme Daire Başkanlığı’nın Halk Bankası Beyazıt Şubesi IBAN no: 
TR300001200982000006200266 hesabına EFT, havale yapıldığına ilişkin dekont karşılında 
İ.Ü.Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden satın alınabilir. (Her iş için ayrı ayrı 
ihale doküman bedeli yatırılmalıdır.) 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar İ.Ü. Rektörlük Binası Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüs Beyazıt/İSTANBUL adresine elden teslim 
edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.. 

10 - İstekliler ihalesine iştirak etmiş oldukları her iş için teklif edilen bedelin 
%3’ünden az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 
olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13 - Bütün tekliflerin red edilmesi ve ihalelerin iptal edilmesinde idare serbesttir. 
 8244/1-1 
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YAPI VE TESİSLERİN KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
İstanbul Orman Bölge Müdürlüğünden: 
İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, İstanbul İli, Silivri İlçesi, Seymen Mahallesi 1739 

parselde kayıtlı 1.642.243 m2 devlet ormanı üzerinde bulunan, golf tesisi, hizmet binaları ve 
müştemilatının 20 yıl süreyle kiraya verilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a 
maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin: 
a) Adresi : Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi No: 267/1 

Sarıyer/İSTANBUL 
b) Telefon ve faks numarası : 0212 262 77 09 10 hat - 0212 262 18 76 
c) Elektronik posta adresi : istanbulobm@ogm.gov.tr 
2 - Yapı ve Tesislerin Kiraya Verilmesi İşinin: 
a) İşin Adı : 6831 sayılı Orman Kanununa Tabi Ormanlık Alan 

Üzerindeki İstanbul İli, Silivri İlçesi, Seymen 
Mahallesi 18+9 delikli Golf Tesislerinin Kiraya 
Verilmesi İşi. 

b) Nevi, niteliği ve miktarı (Fiziki) : İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, İstanbul İli, 
Silivri İlçesi, Seymen Mahallesi 1739 parselde 
kayıtlı 1.642.243 m2 devlet ormanı üzerinde bulunan 
OGM Özel Bütçe Sabit Kıymetlerine kayıtlı; toplam 
15.106 m3 bina, 1.034 m2 sundurmalar-çelik 
konstrüksiyon garajlar, toplam 2.095 m2 havuzlar, 
toplam 23.999 m2 göletler, toplam 13.892 m2 sert 
zemin, toplam 56.331 m2 yol, toplam 564.201 m2 
golf sahası, toplam 23.032 m2 muhtelif tesislerden 
(Otopark, helikopter pisti, tenis sahası, futbol sahası, 
basketbol sahası) tesisinin golf tesisi olarak 
kullanılmak kaydıyla 20 (Yirmi) yıl süreyle 2886 
sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre 
kapalı teklif usulü ile kiraya verilmesi işidir. 

c) Yeri : İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, İstanbul İli, 
Silivri İlçesi, Seymen Mahallesi 1739 parsel. 

d) Tahmin edilen ilk yıl kira bedeli: 3.066.319 TL (üçmilyonaltmışaltıbinüçyüzondokuz TL) 
Her türlü vergi, KDV, resim, harç ve benzeri 
giderler hariç. 

e) Geçici teminat miktarı : Geçici teminat bir yıllık tahmin edilen kira bedeli 
üzerinden alınır. Oranı %10, tutarı 306.631,90 TL’dir 
(üçyüzaltıbinaltıyüzotuzbir TL doksan kuruş). 

f) Kira süresi : 20 (Yirmi) yıldır. 
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3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, 1 Nolu İdare 

Binası, Maslak Mahallesi, Büyükdere Caddesi,     
No: 267/1 Sarıyer/İSTANBUL (2. kat, Toplantı Salonu) 

b) Tarihi ve saati : 17/11/2020- Salı 14:00 
4 - İsteklilerin ihaleye katılabilme şartları ve yeterlilik kriterleri ile teklifleri kapsamında 

istenilen belgeler: 
a) Şekli ve içeriği bu işe ait şartnamede belirlenen geçici teminat, 
b) Şekli ve içeriği bu işe ait şartnamede belirlenen teklif mektubu 
c) İhale dokümanının satın alındığına dair belge 
d) Yasal yerleşim yeri belgesi (ikametgâh, adres bilgilerini içerir ticaret sicil gazetesi, vb.) 
e) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkarlar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde 
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

f) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 
Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

g) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
h) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin 
noter tasdikli imza sirküleri 

i) Vekâletin ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli 
vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi 

j) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname eki örneğe uygun, noter 
tasdikli, iş ortaklığı beyannamesi 

Belgelerini teklifleri kapsamında sunmaları şarttır. 
İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış 

örneklerini vermek zorundadır. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare 
tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini 
tekliflerine ekleyebilirler. 

k) İhaleye kamu kurumu katılması durumunda; Kurumun yetkili amirinin imzası, mührü 
ile kurumun antetli yazısı ile doküman almaya, ihaleye katılmaya ve pey sürmeye yetkili 
olduğuna dair yetki belgesi yeterli olacaktır. 

l) İsteklinin ortak girişim olması halinde, (d, e, f, g, h, i) bentlerinde yer alan belgelerin 
her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam 
geçici teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen tekliflere 
bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. İş ortaklığı halinde teklif 
mektubu bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır. 

5 - İhale Şartnamesi ve ekler (ihale dokümanı): İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, 2. kat 
(Maslak Mah., Büyükdere Cad., No: 267/1, Sarıyer/İSTANBUL) adresinde bulunan ihale 
biriminde görülebilir ve doküman bedeli olan 100,00 TL.’ nın İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü 



14 Ekim 2020 – Sayı : 31274 RESMÎ GAZETE Sayfa : 107 

 

Özel Bütçe Muhasebe Birimi’nin T.C. Ziraat Bankası Sarıyer Şubesi TR6400010009564703013 
35001 numaralı hesabına yatırılmasını müteakip İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü İhale birimi 
görevlisinden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların, İhale Şartnamesi ve eklerini (ihale 
dokümanı) satın almaları zorunludur. İhale dokümanı CD olarak satılacaktır. 

6 - Tekliflerin Sunulma Şekli 
6.1 - Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, 

soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından 
imzalanarak mühürlenir ve kaşelenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat 
mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın 
üzerine isteklinin adı soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın 
yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir. Teklif mektuplarının 
istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul 
edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakamla ve yazı ile açık ve birbirine uygun olarak 
yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti 
veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır. 

6.2 - Teklifler 17/11/2020 - Salı günü, saat 14.00 kadar sıra numaralı alındılar karşılığında 
İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ihale birimi görevlisine teslim edilir. Alındı numarası zarfın 
üzerine yazılır. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez açılmadan istekliye iade edilir. 

6.3 - Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın 
üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı soyadı ile açık adresi 
yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İhale 
birim görevlisine ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan 
tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirilmeye alınmaz. 

6.4 - İhale görevlisi tarafından Komisyon başkanlığına teslim edilen teklifler, herhangi bir 
sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez. 

7 - İstekliler tekliflerini, kiraya verilecek yapı ve tesislere ait tahmin edilen ilk yıl kira 
bedeli üzerinden artırma yapmak suretiyle vereceklerdir. Bu ihalede uygun bedel; kiraya verilecek 
yapı ve tesislere ait tahmin edilen ilk yıl kira bedelinden aşağı olmamak üzere, teklif edilen 
bedellerin en yükseğidir. 

8 - İhale üzerinde kalan istekli, bu işe ait şartnamenin 10’uncu maddesinde belirtilen 
bildirim süresinin bitimini izleyen günden itibaren on beş (15) gün içinde; 

a) Kesin teminatı yatıracaktır (İhale bedelinin % 6 ‘sı). 
b) Her türlü vergi, KDV, resim ve harçları ödeyecektir. 
c) İhale bedelini peşin olarak İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Özel Bütçe Muhasebe 

Birimi’nin T.C. Ziraat Bankası Sarıyer Şubesi TR640001000956470301335001 numaralı 
hesabına, nakden ve peşin olarak yatıracaktır. 

9 - İlk yıl kira bedeli ihale bedeli olup, takip eden yıllar kira bedelleri ise bir önceki yıl 
kira bedelinin Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE bir 
önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında artırılması suretiyle bulunacak bedeldir. 

10 - İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir. 

İlan olunur. 7793/1-1 
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MUHTELİF GAZ SATIN ALINACAKTIR 
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 
Muhtelif Gaz Mal Alımı 23.07.2020 tarih ve 31194 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren “MTA Genel Müdürlüğü tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü 
maddesinin (f) bendi kapsamında yapılacak mal ve hizmet alımlarına ilişkin usul ve esaslar”ın 15 inci 
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2020/540609 

1 - İdarenin  
a)  Adresi : MTA Genel Müdürlüğü  

 Çukurambar Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 33-A  
 06800 Çankaya /Ankara 

b)  Telefon ve faks numarası : 0312 201 20 53 - 285 42 70  
c)  Elektronik posta adresi  :  
ç)  İhale dokümanının 

görülebileceği internet adresi 
(varsa) 

: 

2 - İhale konusu malın  
a)  Niteliği, türü ve miktarı : Mal Alımı, 14 Kalem 

 Teknik Şartnamede özellikleri belirtilen Muhtelif 
Gaz Alımı.  

b)  Teslim yeri/yerleri : MTA Genel Müdürlüğü Maden Analizleri ve 
Teknolojisi Dairesi Başkanlığına bağlı muhtelif 
birimler. 

c)  Teslim tarihi/tarihleri : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip idare 
tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için 
gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının 
tebliğinden itibaren, 01.01.2021 - 31.12.2021 
tarihleri arasında ilgili birimlerin ihtiyacına göre 
peyderpey mal teslim edilecek/işe başlanacaktır.  

3 - İhalenin  
a)  Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları.  
b)  Tarihi ve saati : 27/10/2020 - 10:30 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 
kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
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4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili 
mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif 
mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma 
uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ilgili Mali 
Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
  İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter ön görülmemiştir. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
İdaremizce Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter ön görülmemiştir. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. Kamu İhale Kurumu tarafından 

belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif 
eden yerli istekliler lehine % 20 (yüzdeyirmi) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten ( MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 
(205 Nolu Oda) Çankaya/ANKARA ) satın alınabilir.  

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube 

Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 
da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif 
edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 
imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 8204/1-1 
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR 

Karabük Belediye Başkanlığından: 
Karabük Belediye Başkanlığınca aşağıda özellikleri belirtilen ve Mülkiyeti Belediyeye ait 

olan arsa üzerine teknik şartnamede belirtilen şartlarla kat karşılığı inşaat yaptırılması için kapalı 
teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır. 

İhale konusu işin: 

İLİ : KARABÜK 

İLÇESİ : MERKEZ 

MAHALLESİ : BAYIR 

ADA/PARSEL NO : 154/151 

TAŞINMAZIN YÜZÖLÇÜMÜ : 632,55 m² 

TAPUDAKİ VASFI : ARSA 

İMAR PLANI : TİCARİ ALAN 

BEYAN : 6306 SAYILI KANUN GEREĞİNCE RİSKLİ YAPI BEYANI 

HİSSE : TAM 

DİĞER BİLGİLER : İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINABİLİR 

1- İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ile 
Belediyeye bırakılacak bağımsız bölümlere ilave olarak belirlenen muhammen bedelin artırımı 
suretiyle yapılacaktır. 

2- Yapılacak inşaat V sınıf A grubu yapı  olup yapı maliyeti 4635.00m²*2400 TL= 
11.124.000.00 TL  

3- 2020 yılı arsa emlak beyanı rayiç değeri    8.585 TL X 632.55  m² =5.430.442.00 TL 
4- İhalede sunulacak tekliflerde; şartname eki teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre 

inşaatın tamamının yapılarak ayrıntıları kat irtifak tablosunda belirtildiği şekilde zemin katta 
bulunan işyerleri ve eklentileri anahtar teslimi Belediyenin olacak bunun dışında yükleniciye 
kalacak yerler için idareye ödenecek nakit bedel olarak artırım 40.000.00 TL’den (Kırkbin) 
(mevzuata göre KDV ayrıca tahsil edilecektir) başlayacaktır.  

İhaleyi kazanan firmanın belirlenmesinde isteklilerin teklif edecekleri bedel üzerinden 
değerlendirme yapılacaktır. 

Bu bedel sözleşmeden önce Belediye hesabına nakit olarak yatırılacaktır. Bu süre 
içersinde yatırılmadığı takdirde hiçbir yazışmaya, protesto çekmeye gerek kalmaksızın ihale fesih 
edilip, ihale teminatları gelir kaydedilecektir. 

5- Geçici teminat bedeli: yapı maliyeti + arsa bedelinin ve ihale artırımına esas bedel 
toplamı olan  16.594.442.00 TL’nin % 3 ü  olan  497.834.00TL dir.   

6- İhale 26 Ekim 2020 Pazartesi günü saat 15:30’da Belediye Encümen toplantı salonunda 
yapılacaktır. 

7- İhaleye katılmak isteyenlerin ihale şartnamesinde istenilen belgelerle birlikte 2886 
sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını 
da içeren kapalı zarflarını 26 Ekim 2020 Pazartesi günü saat 15:30’a kadar aynı yasanın 38. 
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maddesi gereğince Yazı İşleri Müdürlüğüne sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri 
gerekmektedir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Belirtilen tarih ve saatten sonra 
verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.  

8- İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENECEK BELGELER 
a) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi, 
b) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat olarak kabul edilen diğer değerleri vermek 
c) İhale şartnamesi alındığına dair belge 
d) Gerçek kişiler için nüfus kayıt örneği 
e) Gerçek kişiler için yerleşim yeri belgesi 
f) Gerçek kişiler kayıtlı ise ilgili oda veya meslek odası belgesi (2020 yılında alınmış) 
g) İmza beyannamesi, vekâleten katılımlarda vekâletname ve vekilin imza beyannamesi 

(noterden) 
h) Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliği sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret 

sanayi odası ve ilgili meslek odasından 2020 yılında alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu 
gösterir belge 

ı) Tüzel kişilerin imza sirküleri. Vekâleten katılımlarda vekilin imza beyannamesi 
noterden 

i) Ortak girişimlerde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi  
j) İlk ilan tarihinden sonra alınmış vergi dairesi ve sosyal güvenlik kurumuna borcu 

olmadığına dair belge 
k) İsteklinin yapı maliyeti ve artırım olarak teklif ettikleri bedellerin toplamının 

% 10'undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi 
ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması 
zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.  

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans 
mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.  

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına 
bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. Konsorsiyumda ise bu belgelerin her bir ortak 
tarafından, kendi kısmı için belirlenen yeterlik kriterini sağlayacak şekilde sunulması gerekir.  

(Tüm belgeler asıl veya noter tasdikli olacaktır. Nüfus kayıt örneği yerleşim belgesi hariç) 
9 - Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen şahıslar doğrudan veya dolaylı 

olarak ihaleye katılamazlar. 
10 - Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. 
11 - İstekliler tekliflerini ihale gün ve saatine kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne 

verebilirler. 
12 - İhale ile ilgili şartname 500,00 TL olup, Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden 

temin edilebilir.  
İş bu ihale ilanı 12 (Oniki) maddeden ibaret olup, her türlü anlaşmazlıkların çözüm yeri 

Karabük Mahkemeleri ve İcra Daireleridir. 
Bilgi edinmek için www.karabuk.bel.tr. web sitemizin İlanlar bölümü görülebilir.  
İlan olunur. 8100/1-1 
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BAKIM VE AKARYAKIT TESİS ALANI SATIŞI İHALE EDİLECEKTİR 
İstanbul İli Başakşehir Belediye Başkanlığından: 
Tasarrufu Belediyemize ait olan “Başakşehir İlçesi, Bahçeşehir 1. Kısım (Tatarcık) 

Mahallesinde yer alan mülkiyeti Belediyemize ait olan 1/1000 ölçekli imar planında “Bakım ve 
Akaryakıt Tesis Alanı” lejantında kalan 4.439,80 m² alanlı 121/5 parsel nolu taşınmazın 
satılması” işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35 (a) maddesi “Kapalı Teklif Usulü” ne göre ihale 
edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1. İdarenin: 
a. Adresi: Başakşehir Belediye Başkanlığı Başak Mahallesi, 5.Etap 1. Kısım Akşemsettin 

Caddesi No: 3 Başakşehir/İSTANBUL 
b. Telefon ve Faks Numarası: 444 0 669 ve 0(212) 692 55 32 
2. İşin Adı: “Başakşehir İlçesi, Bahçeşehir 1. Kısım (Tatarcık) Mahallesi, 121/5 parsel 

sayılı Bakım ve Akaryakıt Tesis Alanı Satılması” işi 
3. İşin Yeri: Başakşehir İlçesi, Bahçeşehir 1. Kısım (Tatarcık) Mahallesi, 121 Ada 5 Parsel 
4. Muhammen Bedel: 27.500.000,00-TL (YirmiyedimilyonbeşyüzbinTürkLirası) 
5. Geçici Teminat (%3): 825.000,00-TL (SekizyüzyirmibeşbinTürkLirası) 
6. İhale Edilecek Taşınmaza Ait Bilgiler: 
a. İl/İlçe: İstanbul/Başakşehir 
b. Mahalle: Bahçeşehir 1.Kısım( Tatarcık) Mahallesi 
c. Ada/Parsel: 121/5 
d. Yüz Ölçümü: 4.439,80 m² 
e. Belediye Hisse Oranı: Tam 
f. İmar Durumu: Bakım ve Akaryakıt Tesis Alanı 
7. İhalenin Yeri ve Zamanı :  
a. Yapılacağı Yer: Başakşehir Belediye Başkanlığı, Belediye Encümen Salonu, Başak 

Mahallesi, 5.Etap 1.Kısım Akşemsettin Caddesi, No: 3 Başakşehir/İSTANBUL 
8. Tarih ve Saati: 27/10/2020 (Salı) Saat: 11:30 
9. Son Teklif Verme Tarihi ve Saati: 27/10/2020 (Salı) Saat: 11:30 
10. İhaleye Katılabilme Şartları:  
a. Adres Beyanı: Türkiye’de tebligat için adres beyanı 
b. İkametgah Belgesi: Kanuni ikametgah sahibi olduğunu gösterir belge 
c. Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi: 
i. Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret, Sanayi veya Esnaf ve Sanatkarlar 

Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge. 
ii. Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış 
tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge 

d. İmza Sirküleri: 
i. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi. 
ii. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden 

veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin 
yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 

e. Teklif Mektubu: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35 (a) Maddesine uygun. 
f. Geçici Teminat: Geçici teminatı yatırmış olduğunu gösterir belge. 
g. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

noter tasdikli vekaletname ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri. 
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h. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. Ortak girişimi 
oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (c) ve (d) fıkralarına göre temin edecekleri belge. 

i. İhaleye katılacak olanların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde yer alan 
yasaklılık durumunun olmadığına dair taahhütname. 

j. Belgelerin aslı yerine fotokopi veya suretlerinin verilmesi halinde bunların noterden 
onaylı olması gerekir. 

11. Şartname ve ekleri Başakşehir Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, 
Başak Mahallesi, 5. Etap 1. Kısım, Akşemsettin Caddesi, No: 3 Başakşehir/İSTANBUL adresinde 
ücretsiz görülebilir ve 1.500,00TL(Binbeşyüz-TürkLirası) bedel karşılığında aynı adresten temin 
edilir. 

12. İhaleye katılmak isteyenlerin yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale şartnamesinde 
belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç ihale 
günü (27/10/2020 (Salı) Saat: 11:30’a kadar) Başakşehir Belediye Başkanlığı Başak Mahallesi,    
5. Etap 1. Kısım, Akşemsettin Caddesi, No: 3 Başakşehir/İSTANBUL adresindeki Emlak ve 
İstimlak Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındılar karşılığında verilebileceği gibi iadeli taahhütlü 
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki 
gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

İlan olunur. 8157/1-1 
—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, 
Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla 
Öğretim Üyesi alınacaktır. 

BİRİMİ BÖLÜMÜ ÖZEL ŞART 
ANABİLİM DALI/ 

BİLİM DALI 
KADRO 
UNVANI 

ADET 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 
Bilimleri 

- Aile Hekimliği 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Sağlık Hizmetleri 
Meslek 

Yüksekokulu 

Sağlık Bakım 
Hizmetleri 

Bölümü 

Tıp Fakültesi 
Mezunu Olmak ve 

İç Hastalıkları 
Uzmanı Olmak. 

Evde Hasta Bakımı Profesör 1 

Genel Şartlar: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları 
taşımak. 

Profesör kadrosuna başvuracak adayların; 
Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, diploma, uzmanlık belgesi ve 

Doçentlik belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus 
cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğraf ile 
yayınları kapsayan 1 adet dosya ve bu dosyadaki tüm belgeleri içeren 6 adet PDF formatında 
hazırlanmış olan CD veya taşınabilir bellek ile birlikte şahsen Üniversitemiz Personel Daire 
Başkanlığına (Büyükdere Cad. No: 120/1 Şişli-İstanbul Tel: (212) 213 64 83-157) teslim etmeleri 
gerekmektedir. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; 
Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, yayınlar, diploma ve uzmanlık 

belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan 
fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğrafı kapsayan 5 adet 
dosya ile birlikte şahsen Tıp Fakültesi için (Büyükdere Cad. No: 120/1 Esentepe-Şişli-İstanbul 
Tel: (212) 275 75 83), teslim etmeleri gerekmektedir 

Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür. 8026/1-1 
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İçişleri Bakanlığı  Jandarma Genel Komutanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8253/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8253/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8253/3/1-1 
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İçişleri Bakanlığı YİKOB Dairesi Başkanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASINA 

İLİŞKİN DÜZELTME İLANI 

 
 8254/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8270/1-1 
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: 

İşletmecinin Unvanı 

İşletmecinin 

Vergi Kimlik 

Numarası 

İşletmecinin Bilinen Adresi 

İdari Para 

Cezasının 

Dayanağı 

Borç 

Türü 
Borç Miktarı 

NUR KARMED SMS 

HABERLEŞME VE 

İLETİŞİM 

TELEKOMÜNİKASYON 

TİC. LTD. ŞTİ. 

7300394060 

Cennet Mah. Alparslan Cad.  

Bina No: 1 Daire: 7 

Küçükçekmece/İstanbul 

BTK İdari 

Yaptırımlar 

Yönetmeliği’nin 

ilgili maddeleri 

İPC 

1,14 TL 

1.137,36 TL 

1.137,36 TL 

Toplamı: 2.275,86 TL 

15/02/2014 tarihli ve 28914 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari 

Yaptırımlar Yönetmeliği ile diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yukarıda adı geçen 

işletmeci için idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Bu itibarla; idari para cezasının ilanen tebliğinden itibaren otuz (30) gün içinde Bilgi 

Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun Türkiye Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesi 

IBAN: TR26 0001 0017 4534 2772 8252 50 Online tahsilat hesabına banka şubesi aracılığıyla 

ödenmesi, ödendi makbuzunun bir örneğinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na veya 

Bölge Müdürlüklerince verilen idari para cezalarına ilişkin olarak ilgili Bölge Müdürlüğü’ne ibraz 

edilmesi, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17’nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca idari para 

cezasının iş bu tutanağın tebliğini müteakip kanun yoluna başvurulmadan önce altmış (60) gün 

içinde defaten ödenmesi halinde idari para cezasının 1/4’ü oranında indirim yapılacağı, peşin 

ödemenin kanun yoluna başvurma hakkını etkilemeyeceği, Bilgi Teknolojileri İletişim 

Kurumu’na otuz (30) gün içerisinde para cezasının biri peşin olmak üzere bir yıl içinde dört eşit 

taksitte ödenmesi başvurusunda bulunulabileceği, taksitle ödemenin kabulü halinde taksitlerin 

zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde idari para cezasının kalan kısmının muaccel hale 

geleceği, bu idari para cezasına karşı tebliğ tarihinden itibaren 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü 

Kanunu hükümlerine göre altmış (60) gün içerisinde iptal davası açılabileceği, dava açılması 

halinde ise yürütmenin durdurulması veya iptal kararı bulunmadığı sürece idari para cezalarının 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil 

edilmek üzere gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı bulunduğunuz vergi dairesine 

gönderileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 8169/1-1 
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Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

 
 8237/1-1 
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Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

 
 8238/1-1 

—— • —— 
Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 
43308 ada 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Belediyemiz 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama Şubesi İlan Panosuna asılmıştır. 
 8239/1-1 
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İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine 
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Fakülte / 
Enstitü 

Bölüm 
Anabilim Dalı/ 

Bilim Dalı 
Kadro 
Unvanı 

Kadro 
Sayısı 

Açıklama 

İletişim 
Fakültesi 

Yeni 
Medya ve 

İletişim 

Yeni Medya ve 
İletişim 

Doçent * 1 
Gazetecilik alanında doktora yapmış olmak, 
Gazetecilik ve Dijital Medya alanında çalışmaları 
olmak. 

Başvuruda Gerekli Belgeler: 
- Öğretim Üyesi Başvuru Formu ve Dilekçesi 
- Özgeçmiş (YÖK Formatında) ve Eserler Listesi 
- Nüfus Cüzdan Sureti/Fotokopisi 
- Fotoğraf (2 Adet) 
- Adli Sicil Belgesi 
- Hizmet belgesi 
- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi 
- Resmi Kurumlarca Onaylanmış ya da e-Devlet üzerinden karekodlu lisans, yüksek 

lisans, doktora diplomaları ile doçentlik belgesi, 
- Prof., Doç., Dr. Öğretim Üyesi Atama Yazıları (Varsa), Yurt dışından alınan diploma 

var ise, Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi 
- Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan, Profesör İçin: 6 (Altı) takım dosya, Doçent 

İçin: 4 (Dört) takım dosya, Dr. Öğretim üyesi İçin: 4 (Dört) takım dosya (bilimsel eserlerinden 
oluşan dosyanın 1 (bir) nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere diğer nüshalarını 
elektronik ortamda (CD/flash bellek) şahsen İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına teslim etmeleri 
ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca akademik personel adayı açık rıza 
metnini vermeleri gerekmektedir. 

- KPDS/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin 
Belge - İngilizce 

- * Resmî Gazete Tarihi: 23.03.2016 Sayısı: 29662 yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında 
Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin 
Yönetmeliğin madde 8’deki şartları taşıyor olmak, 

- Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Başvurular şahsen kampüs 
adresimize “Başak Mah. Ordu Cad. F-05 Blok Başakşehir / İstanbul” yapılacaktır. Tüm 
bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasından https://www.ibn.haldun.edu.tr/ yapılacak olup, 
ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. 

- İlanda belirtilen koşulları taşımayan ve başvuru süresi içinde yapılmayan müracaatlar 
kabul edilmeyecektir 

Duyuru Başlama Tarihi : 14.10.2020 
Son Başvuru Tarihi : 28.10.2020 
 8231/1-1 
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İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İlan Tarihi    : 14.10.2020 
Son Başvuru Tarihi  : 28.10.2020 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile 
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri uyarınca 
aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Başvuru yapacak adayların, ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi 
içerisinde teslim etmeleri gereklidir. 

DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER 
1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe 
2- Özgeçmiş (YÖK formatında) 
3- 2 adet vesikalık fotoğraf 
4- Nüfus cüzdanının onaylı sureti 
5- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi) 
(Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 

olması gereklidir) 
6- Üniversitemiz web sayfasında yer alan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Kriterleri Yönergesi uyarınca adayların bilimsel çalışmalarına ait puanlama tablosu hazırlayarak, 
başvurularına eklemeleri gerekmektedir 

7- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD 
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER 
1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe 
2- Özgeçmiş (YÖK formatında) 
3- 2 adet vesikalık fotoğraf 
4- Nüfus cüzdanının onaylı sureti 
5- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi) 
(Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 

olması gereklidir) 
6- Üniversitemiz web sayfasında yer alan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Kriterleri Yönergesi uyarınca adayların bilimsel çalışmalarına ait puanlama tablosu hazırlayarak, 
başvurularına eklemeleri gerekmektedir 

7- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD 
Adayların Üniversitemize şahsen, noter onaylı vekaletle veya yazılı olarak yetkilendirdiği 

kişi vasıtası ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi 
içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.   

İlanımıza www.ayvansaray.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 
FAKÜLTE/ 
YÜKSEKOKUL 

BÖLÜM/ 
PROGRAM 

KADRO 
UNVANI 

KADRO 
SAYISI KOŞULLAR 

Plato Meslek 
Yüksekokulu Odyometri Doçent 1 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim 

Dalı’nda doçentliğini almış olmak. 
İktisadi, İdari ve 
Sosyal Bilimler 
Fakültesi 

Psikoloji Dr. Öğr. 
Üyesi 1 Psikoloji alanında doktora yapmış olmak. 

İktisadi, İdari ve 
Sosyal Bilimler 
Fakültesi 

Psikoloji 
(İngilizce) 

Dr. Öğr. 
Üyesi 1 Psikoloji alanında doktora yapmış olmak. 

Güzel Sanatlar 
Tasarım ve 
Mimarlık Fakültesi 

İç Mimarlık ve 
Çevre Tasarımı 

Dr. Öğr. 
Üyesi 1 

İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, 
Mimarlık Bölümlerinin birinden lisans mezunu 
olup, İç mimarlık veya Mimarlık alanında 
doktora/ sanatta yeterlilik yapmış olmak. 
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Güzel Sanatlar 
Tasarım ve 
Mimarlık Fakültesi 

İç Mimarlık ve 
Çevre Tasarımı 

Dr. Öğr. 
Üyesi 2 

İç Mimarlık/ İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı lisans 
mezunu olup, İç Mimarlık veya Mimarlık 
alanında doktora/ sanatta yeterlilik yapmış 
olmak. 

Mühendislik 
Fakültesi 

Bilgisayar 
Mühendisliği 

Dr. Öğr. 
Üyesi 5 Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora yapmış 

olmak. 
Uygulamalı Bilimler 
Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Dr. Öğr. 

Üyesi 1 Beden Eğitimi alanında çalışmalar yapmış 
olmak. 

Plato Meslek 
Yüksekokulu 

Diş Protez 
Teknolojisi 

Dr. Öğr. 
Üyesi 1 Periodontoloji alanında doktora yapmış olmak. 

Plato Meslek 
Yüksekokulu 

Ağız ve Diş 
Sağlığı 

Dr. Öğr. 
Üyesi 1 Endodonti alanında doktora yapmış olmak. 

Plato Meslek 
Yüksekokulu 

Ameliyathane 
Hizmetleri 

Dr. Öğr. 
Üyesi 1 Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda tıpta 

uzmanlığını almış olmak. 
Plato Meslek 
Yüksekokulu Anestezi Dr. Öğr. 

Üyesi 1 Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim 
Dalı’nda tıpta uzmanlığını almış olmak. 

Plato Meslek 
Yüksekokulu Odyometri Dr. Öğr. 

Üyesi 1 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim 
Dalı’nda tıpta uzmanlığını almış olmak. 

Plato Meslek 
Yüksekokulu 

Eczane 
Hizmetleri 

Dr. Öğr. 
Üyesi 1 Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı’nda 

tıpta uzmanlığını almış olmak. 

Plato Meslek 
Yüksekokulu 

Tıbbi 
Görüntüleme 
Teknikleri 

Dr. Öğr. 
Üyesi 1 Radyodiagnostik Anabilim Dalı’nda tıpta 

uzmanlığını almış olmak. 

Plato Meslek 
Yüksekokulu 

Tıbbi 
Laboratuvar 
Teknikleri 

Dr. Öğr. 
Üyesi 1 Biyoloji alanında doktora yapmış olup, Öğretim 

Görevlisi kadrosunda en az 2 yıl çalışmış olmak. 

Plato Meslek 
Yüksekokulu Grafik Tasarımı Dr. Öğr. 

Üyesi 1 
Resim anasanat dalı alanında sanatta yeterlik 
almış olup, Öğretim Görevlisi kadrosunda en az 
1 yıl çalışmış olmak. 

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM 
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ BALAT KAMPÜSÜ 
Adres : Ayvansaray Caddesi, No: 45, 34087, Balat - İstanbul 
Telefon : 444 76 96 
Fax : (212) 621 45 03 
 8243/1/1-1 

—— • —— 
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı 
Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul 
ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin” ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen 
kadrolara Öğretim Görevlisi alınacaktır. 

Başvuru yapacak adayların, ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi 
içerisinde teslim etmeleri gereklidir. 

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER 
1-Başvurdukları kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi 
2-Özgeçmiş (YÖK formatında) 
3-ALES belgesi veya yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında 

çalışmakta olanların çalıştıklarına dair belge  
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4-YDS Belgesi veya Yükseköğretim Kurumunca eşdeğerliği kabul edilen bir Yabancı dil 
Sınavından almış oldukları puanı belirten belge. (Grafik Tasarım (İngilizce) bölümü öğretim 
görevlisi ilanı için geçerlidir.) 

5-Diplomalar fotokopileri (Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca 
denkliğinin onaylanmış olması gereklidir) 

6-Lisansüstü eğitimi devam edenler için öğrenci belgesi. 
7-Not dökümleri 
8-Nüfus cüzdanı fotokopisi 
9- Bir adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş) 
10-Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge (terhis, tecil, muaf) 
11-Bilimsel çalışma ve yayınlar (varsa eklenecektir) 
Başvurular Üniversitemiz ilgili Fakülte Dekanlığı/Meslek Yüksekokul Müdürlüğü’ne son 

başvuru tarihine kadar şahsen veya posta yoluyla yapılmalıdır. Belirtilen şartları taşımayan ve 
süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. 

İlanımıza www.ayvansaray.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 
FAKÜLTE/ 
YÜKSEKOKUL 

BÖLÜM/ 
PROGRAM 

KADRO 
UNVANI 

KADRO 
SAYISI KOŞULLAR 

Plato Meslek 
Yüksekokulu 

Grafik Tasarımı 
(İngilizce) 

Öğretim 
Görevlisi 1 

Grafik Tasarımı, Görsel İletişim, 
Fotoğraf veya Görsel Sanatlar 
bölümlerinin birinden lisans mezunu 
olup, tezli yüksek lisans yapmış 
olmak. 

Plato Meslek 
Yüksekokulu Odyometri Öğretim 

Görevlisi 1 
Tıp fakültesi mezunu olup,  Kulak 
Burun Boğaz Hastalıkları alanında 
uzmanlığını tamamlamış olmak. 

Plato Meslek 
Yüksekokulu Anestezi Öğretim 

Görevlisi 1 

Tıp Fakültesi mezunu olup,  Plastik 
Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 
alanında uzmanlığını tamamlamış 
olmak. 

Plato Meslek 
Yüksekokulu 

Sivil Havacılık 
ve Kabin 
Hizmetleri 

Öğretim 
Görevlisi 1 

Hava Trafik Kontrol, Havacılık 
Yönetimi, Uçak Mühendisliği veya 
Pilotaj bölümlerinin birinden mezun 
olup, tezli yüksek lisans yapmış 
olmak. 

Duyuru Başlama Tarihi : 14.10.2020   
Son Başvuru Tarihi : 28.10.2020   
Ön Değerlendirme Tarihi : 30.10.2020 
Sınav Giriş Tarihi : 03.11.2020 
Sonuç Açıklama Tarihi : 06.11.2020 
Not: Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemiz web adresinde 

yayınlanacak olup, bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat 
yapılmayacaktır. 

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM 
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ BALAT KAMPÜSÜ 
Adres : Ayvansaray Caddesi, No: 45, 34087, Balat - İstanbul 
Telefon : 444 76 96 
Fax : (212) 621 45 03 
 8243/2/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 8158/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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14 Ekim 2020 – Sayı : 31274 RESMÎ GAZETE Sayfa : 169 

 

 
 8180/2/1-1 
  



Sayfa : 170 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2020 – Sayı : 31274 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



14 Ekim 2020 – Sayı : 31274 RESMÎ GAZETE Sayfa : 171 

 



Sayfa : 172 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2020 – Sayı : 31274 

 

 
 8180/3/1-1 

 



14 Ekim 2020 – Sayı : 31274 RESMÎ GAZETE Sayfa : 173 

 



Sayfa : 174 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2020 – Sayı : 31274 

 



14 Ekim 2020 – Sayı : 31274 RESMÎ GAZETE Sayfa : 175 

 



Sayfa : 176 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2020 – Sayı : 31274 

 



14 Ekim 2020 – Sayı : 31274 RESMÎ GAZETE Sayfa : 177 

 



Sayfa : 178 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2020 – Sayı : 31274 

 



14 Ekim 2020 – Sayı : 31274 RESMÎ GAZETE Sayfa : 179 

 



Sayfa : 180 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2020 – Sayı : 31274 

 



14 Ekim 2020 – Sayı : 31274 RESMÎ GAZETE Sayfa : 181 

 



Sayfa : 182 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2020 – Sayı : 31274 

 



14 Ekim 2020 – Sayı : 31274 RESMÎ GAZETE Sayfa : 183 

 



Sayfa : 184 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2020 – Sayı : 31274 

 



14 Ekim 2020 – Sayı : 31274 RESMÎ GAZETE Sayfa : 185 

 



Sayfa : 186 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2020 – Sayı : 31274 

 



14 Ekim 2020 – Sayı : 31274 RESMÎ GAZETE Sayfa : 187 

 

 



Sayfa : 188 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2020 – Sayı : 31274

Sayfa
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173

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
–– Sanayileşme İcra Komitesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname

Numarası: 68)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Van İlinde Bulunan Bazı Alanların Çevre ve Şehircilik Bakanlığının

Yetkilendirildiği Alan Olarak Belirlenmesine İlişkin 26/9/2016 Tarihli ve
2016/9301 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Anılan Bakanlığa Verilen Söz Konusu
Alanda İmar Planları ile Her Türlü Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Yapma, Yaptırma
ve Onaylama Yetkisinin, Ekli Kroki ile Listede Sınır ve Koordinatları Gösterilen
Kısım İçin 19/10/2020 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Süreyle Uzatılmasına Dair Karar
(Karar Sayısı: 3078)

–– 30/5/1985 Tarihli ve 3212 Sayılı Kanun Kapsamında 2021 Yılında Anlaşma
Akdedilmeksizin Verilebilecek Mal veya Hizmetlerin Parasal Limiti ile Cinsinin
Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3079)

–– Yurt Dışı Lojistik Merkezlerin Desteklenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3080)
–– 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında

Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3081)

ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/439,

440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456)

YÖNETMELİKLER
–– Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ
–– Yerli Hayvan Irk ve Hatlarının Tescili Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2004/39)'de

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/22)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 17/9/2020 Tarihli ve 2016/4060 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 17/9/2020 Tarihli ve 2016/13010 Başvuru Numaralı Kararı

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

Senetlerinin Günlük Değerleri


	
	: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren, 01.01.2021 - 31.12.2021 tarihleri arasında ilgili birimlerin ihtiyacına göre peyderpey mal teslim edilecek/işe başlanacaktır. 
	Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:


