
Kuruluşu : 7 Ekim 1920                                                                                               İçindekiler 84. Sayfadadır.

       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/484

6 Kasım 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

7 Kasım 2020
CUMARTESİ

Sayı : 31297



Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/485

6 Kasım 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/486

6 Kasım 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/487

6 Kasım 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/488

6 Kasım 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/489

6 Kasım 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/490

6 Kasım 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/491

6 Kasım 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/492

6 Kasım 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/493

6 Kasım 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/494

6 Kasım 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/495

6 Kasım 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/496

6 Kasım 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

7 Kasım 2020 – Sayı : 31297                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 7



Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/497

6 Kasım 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/498

6 Kasım 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Sayfa : 8                                 RESMÎ GAZETE                                 7 Kasım 2020 – Sayı : 31297



Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/499

6 Kasım 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/500

6 Kasım 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/501

6 Kasım 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/502

6 Kasım 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER

Adalet Bakanlığından:
CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE MÜDAFİ VE VEKİLLERİN

GÖREVLENDİRİLMELERİ İLE YAPILACAK ÖDEMELERİN USUL VE
ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 ‒ 2/3/2007 tarihli ve 26450 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ceza Mu-
hakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak Ödeme-
lerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu-
nun 177 nci maddesi, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 150, 234
ve 239 uncu maddeleri ile 23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yü-
rürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 13 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 ‒ Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına (a) bendinden
sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“b) Büro: Avukatlık Kanununun 177 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca birden fazla
baronun bulunduğu illerde oluşturulan adli yardım bürosunu,”

MADDE 3 ‒ Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(7) Birden fazla baronun bulunduğu illerde, Avukatlık Kanununun 177 nci maddesinin

ikinci fıkrası uyarınca oluşturulan bürodan müdafi veya vekil görevlendirilmesi istenir. Büro,
hangi baroya kayıtlı olduğuna bakılmaksızın o ildeki tüm avukatlar arasından eşitlik gözetilerek
belirlediği müdafi veya vekilin kayıtlı olduğu baro tarafından görevlendirilmesini sağlar.”

MADDE 4 ‒ Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(5) Dosyada görevli müdafi veya vekilin, istinaf veya temyiz kanun yolu muhakeme-
sinde yapılacak duruşmaya katılmayacağını bildirmesi durumunda, zorunlu müdafi veya vekil
gerektiren hâllerde görevlendirme, kanun yolu incelemesini yapacak mahkeme tarafından bir-
den fazla baronun bulunduğu illerde bürodan, diğer yerlerde doğrudan o yer barosundan istenir.”

MADDE 5 ‒ Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şeklide
değiştirilmiştir.

“(3) Müdafi veya vekilin; görevlendirme yazısı, katıldığı soruşturma veya kovuşturma
evresine ilişkin tutanağın onaylı örneği, evrakın çok sayıda olması hâlinde ilk ve son sayfası
ve varsa yapmış olduğu zorunlu yol giderlerine ilişkin belge, gider pusulası veya rayice uygun
yazılı beyanı ile serbest meslek makbuzunu baroya, birden fazla baronun bulunduğu illerde ise
büroya vermesi üzerine, baro veya büro tarafından, bu Yönetmelik ve Tarife hükümlerine göre
gerekli incelemeler yapılıp hukukî yardımın yapıldığı Cumhuriyet başsavcılığı veya mahke-
melere göre gruplandırılmış ayrıntılı ödeme listeleri, geliş tarihi esas alınmak suretiyle en geç
on gün içinde hazırlanır ve ekindeki dayanak belgeler ile birlikte soruşturma veya kovuştur-
manın yapıldığı yer Cumhuriyet başsavcılığına teslim edilir.”

MADDE 6 ‒ Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 ‒ Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

2/3/2007 26450

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 21/5/2007 26528
2- 10/6/2011 27960
3- 22/7/2016 29778
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
MESLEK BİRLİKLERİNE VERİLECEK YETKİ BELGESİ 

HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, fikir ve sanat eseri sahiplerinin, bağlantılı

hak sahiplerinin ve diğer mali hak sahiplerinin meslek birliğine üye olmak için meslek birliğine
verecekleri yetki belgesinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, hak sahiplerinin meslek birliklerine verecekleri yetki

belgelerinin şekli ve içeriği ile yetki belgeleri çerçevesinde hak sahipleri ile meslek birliklerinin
karşılıklı hak ve yükümlülüklerini kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri

Kanununun 42/A maddesinin yedinci fıkrasına ve 10/3/1999 tarihli ve 99/12574 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri
Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzüğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;
a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,
b) Bağlantılı hak konuları: İcra, fonogram, yapım ve yayınları,
c) Hak sahibi: Kanun kapsamında eser sahibi, bağlantılı hak sahibi ve diğer mali hak

sahiplerini,
ç) Kanun: 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununu,
d) Meslek birliği: Fikir ve sanat eseri sahipleri ile bağlantılı hak sahiplerinin ortak çı-

karlarını korumak, Kanun ile tanınmış hakların idaresini ve takibini, alınacak ücretlerin tahsilini
ve hak sahiplerine dağıtımını sağlamak üzere Kanun hükümlerine göre kurulmuş birlikleri,

e) Yetki belgesi: Hak sahibinin belirli mali haklarının idaresi ve takibi, telif ücretlerinin
tahsili ve bu ücretlerin dağıtımı için meslek birliğini yazılı olarak yetkilendirdiği, hak sahibi
ile meslek birliği arasında karşılıklı hak ve yükümlülükler doğuran belgeyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yetki Belgesine Dair İlkeler, Meslek Birlikleri ile Hak Sahiplerinin 

Yetki Belgesi Kapsamındaki Hak ve Yükümlülükleri

Yetki belgesi
MADDE 5 – (1) Hak sahipleri, meslek birliğine üye olabilmek için bu Yönetmelik

esaslarına ve meslek birliklerince belirlenen koşullara uygun olarak bir yetki belgesi vermek
mecburiyetindedirler. Yetki belgesi verilmesiyle birlikte, yetki belgesine konu hakları tam ruh-
sat şeklinde kullanma yetkisine sahip olan meslek birlikleri, bu hakların idaresi ve takibi, telif
ücretlerinin tahsili ve dağıtımı konularında münhasıran yetkilidir.

(2) Yetki belgesinde belirtilen haklar, meslek birliğinin faaliyet gösterdiği alanda hak
sahibinin yayımlanmış veya alenileşmiş bütün eser ve bağlantılı hak konuları için geçerlidir.
Meslek birliklerinin temsil yetkisine sahip olduğu eser ve bağlantılı hak konularının tespitinde
üyeleri tarafından meslek birliklerince belirlenen yöntemle yapılan bildirimler esas alınır.
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(3) Meslek birliklerinin yurt dışındaki aynı amaçlı kurum ve kuruluşlarla yaptıkları
temsilcilik sözleşmeleri de yetki belgesi niteliğindedir.

Yetki belgesinde belirtilmesi gerekli hususlar
MADDE 6 – (1) Hak sahipleri, verecekleri yetki belgelerinde;
a) Yetki belgesine konu mali haklarının kullanım yetkisini en az beş yıl süre ile mün-

hasıran meslek birliğine devretmeyi ve yetki belgesindeki sürenin sona ermesinden bir yıl önce
noter aracılığıyla aksi yönde bildirim yapılmadığı takdirde bir defaya mahsus olmak üzere yetki
süresinin aynı süre için uzatılmış sayılacağını,

b) Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Fe-
derasyonları Hakkında Tüzük, üye olunan meslek birliğinin tüzüğü ve yetki belgesiyle verilen
yükümlülükleri yerine getirmeyi, meslek birliğinin dağıtım yönergesine uymayı,

c) Meslek birliği kesintisini ve birlik aidatını ödemeyi,
ç) Yetki belgesine konu mali hakların türünü ve varsa diğer hak sahiplerini ayrı ayrı

göstermeyi,
d) Yetki belgesine konu mali hakları başkasına devrettiği takdirde meslek birliğine bil-

dirmeyi,
e) Hak sahibi olunan eser ve bağlantılı hak konularını, meydana getirilmelerini takiben

meslek birliğince belirlenecek yöntemle bildirmeyi,
f) Eser ve bağlantılı hak konularının bir örneğini meslek birliğince uygun görülecek

formatta meslek birliği arşivi için vermeyi,
g) Meslek birliğinin, yetki belgesine konu hakları kullanmak isteyen gerçek ve tüzel

kişilere kendisine bildirmeksizin kullanım izni vermeye yetkili olduğunu,
kabul ve taahhüt eder.
Meslek birliğinin yetki belgesi kapsamında hak ve yükümlülükleri
MADDE 7 – (1) Meslek birliği; hak sahiplerince verilecek yetki belgesine konu hakları

kendi adına kullanmaya, üçüncü kişilere kullandırmaya, kullanmaktan men etmeye, kullanımlar
karşılığında ödenen ücreti teslim almaya, bu hakların takibi ve tahsili için her türlü kazai, idari
ve icrai yollara müracaat etmeye ve takip etmeye yetkili ve yükümlüdür.

(2) Meslek birliğinden eser ve bağlantılı hak konularının kullanım iznini alanlar, yalnız
meslek birliği ile anlaşmak suretiyle bu izni başkasına verebilirler.

(3) Hak sahibinin ölümü halinde yetki belgesi kanuni mirasçılarla devam ettirilir. Ve-
raset kanuni yollarla ispat edilinceye ve birden fazla mirasçı bulunması durumunda içlerinden
birisi vekil olarak belirleninceye kadar ödenmesi gereken tutar meslek birliğince muhafaza
edilir.  Hak sahibinin ölümünden sonra, hak sahibine ödenmesi gereken gelirin dört yıl arka
arkaya masraf ve aidatları karşılayamayacak miktarda olması halinde yetki belgesi sonraki tak-
vim yılı bitiminde sona erer.

Hak sahiplerinin yetki belgesi kapsamında hak ve yükümlülükleri
MADDE 8 – (1) Yetki belgesi veren hak sahibinin, yetki belgesine konu hakkı başka

kişilere kullandırması yalnızca meslek birliğinin izniyle mümkündür.  Ancak hak sahipleri,
meslek birliğini yetkilendirmiş olsalar dahi, eserlerinin ve bağlantılı hak konularının ticari ol-
mayan amaçlarla kullanımına, meslek birliğince belirlenmiş yönteme uygun olarak izin verme
hakkına sahiptir.

(2) Hak sahibi, yetki belgesinde belirtilen haklarını, kısmen veya tamamen başkalarına
devredebilir. Bu durumda yetki belgesi, devredilen haklar ile eser ve bağlantılı hak konuları
bakımından feshedilmiş sayılır ve yetki belgesi geçerli olduğu sürece dağıtım bedelleri meslek
birliğine bildirilen kişiye yapılır.
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Yetki belgesinin feshi
MADDE 9 – (1) Hak sahipleri, en geç altı ay öncesinden noter aracılığıyla bildirmek

kaydıyla yetki belgesini feshedebilir.
(2) Üyenin bildirimi üzerine veya herhangi bir şekilde yetki belgesinin feshi halinde;

meslek birliği, feshin ancak takvim yılı sonunda yürürlüğe gireceğine karar verebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Tip yetki belgesi
MADDE 10 – (1) Her meslek birliği, bu Yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde

tip yetki belgesi ve gerekli formları hazırlar.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 11 – (1) 4/9/1986 tarihli ve 19211 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fikir

ve Sanat Eseri Sahiplerinin Verecekleri Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelik yürürlükten kal-
dırılmıştır.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla meslek

birliğine yetki belgesi vermemiş meslek birliği üyeleri, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden
itibaren en geç altı ay içinde bu Yönetmeliğe uygun bir yetki belgesi verir.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen yetki belgeleri, süreleri
dolmamış olsa dahi bu Yönetmeliğe uygun şekilde, 1/1/2023 tarihine kadar yenilenir.

Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

—— • ——
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ ADLİ YARDIM YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/3/2004 tarihli ve 25418 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasına “Avukatlık Ka-
nununun” ibaresinden sonra gelmek üzere “177 nci maddesi ile” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, aynı maddeye birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş
ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş; aynı maddenin mevcut üçüncü ve dördüncü fık-
raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Her baro merkezinde, baro yönetim kurulu tarafından belirlenip görevlendirilecek ye-
terli sayıda avukattan oluşan bir adli yardım bürosu kurulur.”

“Birden fazla baronun bulunduğu illerde adli yardım bürosu, baroların eşit olarak temsili
esas alınarak oluşturulur. Adli yardım bürosunda, barolar arasında eşit dağıtılmak şartıyla en
fazla 50 (elli) avukat görevlendirilebilir. Büroya bir nolu barodan başlamak üzere her ay sıra
ile dönüşümlü olarak sorumlu yönetim kurulu üyesi başkanlık eder. Eşitlik halinde başkanın
oyu çift sayılır.
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Baro yönetim kurulu ayrıca, baro merkezi dışında, avukat sayısı beşten fazla olan her
yargı çevresinde bir avukatı, adli yardım bürosu temsilcisi olarak görevlendirebilir. Gerekti-
ğinde, yeteri kadar temsilci yardımcısı da görevlendirilir. Birden fazla baronun bulunduğu il-
lerde il merkezi dışında avukat sayısı beşten fazla olan her yargı çevresinde her barodan bir
avukat o ildeki baro yönetim kurulları tarafından adli yardım bürosu temsilcisi olarak görev-
lendirilebilir. Gerektiğinde yeteri kadar temsilci yardımcısı da görevlendirilir.”

“Adli yardım bürosu, temsilcileri ve personeli, işlerini adli yardımdan sorumlu baro
yönetim kurulu üyesinin, birden fazla baronun bulunduğu illerde ise her baronun adli yardım-
dan sorumlu yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğunda ve denetiminde yürütürler.

Adli yardım bürosu ve temsilcilerine, hizmetin yürütülebilmesi için adli yardım öde-
neğinden karşılanmak üzere yeterli mekan, büro donanımı ve personel sağlanır. Birden fazla
baronun bulunduğu illerde adli yardım bürosunda görev yapacak toplam personel sayısı baro-
larca birlikte kararlaştırılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin başlığı ile üçüncü fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Adli Yardım İstemi ve Görevlendirme”
“Adli yardım isteminin reddi halinde istemde bulunan; tebliğden itibaren on gün içinde

yazılı veya sözlü olarak baro başkanına başvurabilir. Birden fazla baronun bulunduğu illerde
başvuru, başvuru tarihinde büro yönetimine başkanlık eden sorumlu yönetim kurulu üyesinin
bağlı bulunduğu baronun başkanına yapılır. Baro başkanı yedi gün içinde karar verir ve bu
karar kesindir. Süresinde karar verilmediği takdirde talep ret edilmiş sayılır.”

“Birden fazla baronun bulunduğu illerde adli yardım hizmeti ile görevlendirilecek avu-
katlara ilişkin tek liste yapılır. Bu liste, Türkiye Barolar Birliği sicil numarası esas alınarak
oluşturulur.

Görevlendirmeye ilişkin esaslar, adli yardım bürosunca belirlenir ve baroların onayına
sunulur. Uyuşmazlık halinde Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu kesin olarak karar verir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (a) fıkrasının dördüncü paragrafı
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ancak, yargılama giderlerinin karşılanamayacağının açıkça anlaşılması ve adli yardım
talebinde bulunanın haklılığı açısından kesin veya kuvvetli bir kanı oluşması halinde, adli yar-
dım bürosunun veya adli yardım temsilcisinin önerisi üzerine baro yönetim kurulu kararıyla,
birden fazla baronun bulunduğu illerde ise başvuru tarihinde büronun adli yardımdan sorumlu
olan yönetim kurulu üyelerinden yönetime başkanlık eden üyenin bağlı bulunduğu baronun
yönetim kurulu kararıyla adli yardım fonundan karşılanır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiş, aynı maddeye birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş
ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş; aynı maddenin mevcut altıncı fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“Adli yardımla görevlendirilen avukata, görevlendirmeye konu iş için asgari ücret ta-
rifesinde gösterilen maktu ücret baro yönetim kurulu kararı ile peşin ödenir. Ancak yargılama
sırasında avukatın, harcayacağı emek ve mesai ile davanın önem ve özelliğini açıklayan talebi
üzerine, davanın niteliği de göz önünde bulundurularak, asgari ücret tarifesinde gösterilen mak-
tu ücretin bir katına kadarının ödenmesine baro yönetim kurulunca karar verilebilir.”

“Birden fazla baronun bulunduğu illerde adli yardımla görevlendirilen avukata, görev-
lendirmeye konu iş için asgari ücret tarifesinde gösterilen maktu ücret levhasına kayıtlı olduğu
baro yönetim kurulu kararı ile peşin ödenir. Ancak yargılama sırasında avukatın, harcayacağı
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emek ve mesai ile davanın önem ve özelliğini açıklayan talebi ve adli yardım bürosunun teklifi
üzerine asgari ücret tarifesinde gösterilen maktu ücretin bir katına kadarının ödenmesine avu-
katın levhasına kayıtlı olduğu baro yönetim kurulunca karar verilebilir.

Aynı işe birden fazla avukat görevlendirilemez. Ancak görevden çekilen avukatın yerine
görevlendirilen yeni avukata ayrıca ücret ödenir.”

“Adli yardım görevini haklı nedenler dışında tamamlamayan avukat, aldığı ücretin iki
katını levhasına kayıtlı olduğu baroya ödemekle yükümlüdür.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Birden fazla baronun bulunduğu illerde adli yardım bürosuna ilişkin birinci fıkranın

(c) bendinde belirtilen giderler barolarca eşit karşılanır.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Her (5.000) nüfus için (1) puan eklenerek adli yardım ödenek puanı saptanır. Birden

fazla baronun bulunduğu illerde adli yardım ödenek puanı, nüfusa göre hesaplanan sayının o
ilde levhaya kayıtlı toplam avukat sayısına bölündükten sonra elde edilen rakamın her baronun
üye sayısına çarpımı ile saptanır.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu yü-

rütür.

—— • ——
Pamukkale Üniversitesinden:
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/6/2010 tarihli ve 27598 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale
Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yaz öğretiminde derslere devam zorunludur. Teorik derslerde ve uygulamalı teorik
derslerde % 70, uygulama derslerinde % 80 devam zorunluluğu aranır. Yaz öğretiminde Üni-
versiteden veya Üniversite dışından ilk defa ders alıp devam koşulunu yerine getirerek başarı-
lı/başarısız olan öğrenciler dersin devam koşulunu yerine getirmiş sayılır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1/6/2010 27598

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 5/12/2012 28488
2- 13/12/2012 28496
3- 21/8/2013 28742
4- 26/10/2016 29869
5- 5/6/2017 30087
6- 15/6/2017 30097
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TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:
BAZI TEKSTİL, KONFEKSİYON VE DERİ ÜRÜNLERİNİN

DENETİMİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2021/18)

Amaç ve kapsam 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Ek-1’de belirtilen ürünlerin ithalatta insan sağlığı,

can ve mal güvenliği, çevre ve tüketicinin korunması yönünden ilgili mevzuata uygunluğunun

denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Tebliğ, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak ürünleri kapsar.

(3) Bu Tebliğ Hariçte İşleme Rejimi uyarınca ihraç edilip geri gelen ürünleri ve Dâhilde

İşleme Rejimi Kararı kapsamında ithal edilen ürünlerden elde edilen ikincil işlem görmüş ürün-

leri kapsamaz.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Ka-

rarı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 4 üncü maddesine dayanıla-

rak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) A.TR Dolaşım Belgesi: Türkiye veya Avrupa Topluluğu’nda serbest dolaşımda bu-

lunan eşyanın Gümrük Birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üze-

re, gümrük idaresince ya da bu idare tarafından yetki verilmiş kuruluşlarca düzenlenip gümrük

idaresince vize edilen belgeyi,

b) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

c) Bölge müdürlüğü: Gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğünü,

ç) Denetmen: Ticaret Denetmeni ve Ticaret Denetmen Yardımcısını,

d) Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS): Ürün güvenliği ve teknik dü-

zenlemeler mevzuatı uyarınca yürütülen denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik or-

tamda ve risk analizi esaslı olarak yapılması amacıyla kurulan internet tabanlı uygulamayı,

e) Fiili denetim: Belge kontrolü, işaret kontrolü, fiziki muayene ve laboratuvar testinden

biri veya birkaçını,

f) Geri gelen eşya: 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Gümrük Yönetmeliğinin 446 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde

tanımlanan nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş eşyayı,

g) Kullanıcı: TAREKS aracılığıyla firmalar adına işlem yapmak üzere yetkilendirilmiş

kişileri,

ğ) Risk: Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin, karşılarında belirtilen mevzuata uy-

gun olmama ihtimalini, 
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h)  Risk analizi: Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin, risk derecesini ve fiili denetime

yönlendirilip yönlendirilmeyeceğini belirlemek amacıyla TAREKS’teki firmaya ilişkin bilgiler;

geçmişte yapılan ithalat denetimleri ile piyasa gözetimi ve denetimi sonuçları; üretici veya it-

halatçı firma ya da kullanıcısı; giriş gümrüğü; ürünün cinsi, markası ve modeli; fiyat ve miktar;

menşe, çıkış, sevk veya ticaret yapılan ülke ve risk tespiti için kullanılabilecek diğer bilgilerden

hareketle yapılan işlemi,

ifade eder.

TAREKS ve firma tanımlaması

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin ithalat denetimiyle ilgili tüm iş-

lemler TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılır.

(2) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünleri ithal etmek isteyen firmaların, 29/12/2011 tarihli

ve 28157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği

(Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53) çerçevesinde TAREKS’te tanımlanması ve firma adına

TAREKS’te işlem yapacak en az bir kullanıcının yetkilendirilmiş olması gerekir.

İthalatçının başvurusu

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki denetimler Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci

maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde gümrük beyannamesinin tescili öncesinde yapılır.

(2) Kullanıcı, Bakanlık internet sayfasının “E-işlemler” kısmında yer alan Dış Ticarette

Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) uygulaması bölümünü veya e-Devlet kapısını kulla-

narak TAREKS üzerinden ithal partisine ilişkin verileri girerek başvurusunu yapar. 

(3) Başvuru aşamasında, kullanıcı tarafından ürünleri tanıtıcı görsel doküman TAREKS’e

yüklenir.

(4) Başvuru üzerine, TAREKS tarafından firmaya, ilgili bölge müdürlüğü nezdindeki

işlemlerini takip edebilmesi amacıyla bir başvuru numarası verilir. 

(5) Verilerin doğru, eksiksiz ve zamanında girilmesinden kullanıcı sorumludur.

Muafiyetler ve istisnalar

MADDE 6 – (1) A.TR Dolaşım Belgeli olduğu kullanıcı tarafından TAREKS’te beyan

edilen ürünler için ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluş-

turulur.

(2) Geri gelen eşya için, bu ürünlerin ihracat beyannamesi numarasının kullanıcı tara-

fından TAREKS’e girilmesi ve geri gelen ürünlerin teknik mevzuata uygun olması kaydıyla

piyasaya arz edilebileceğine dair Ek-3’te yer alan taahhütnamenin kullanıcı tarafından TAREKS’e

yüklenmesini müteakip ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan

oluşturulur.

(3) 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki  4458 sayılı Güm-

rük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın beşinci kısmında belir-

tilen şahsi eşya ve numune niteliğindeki ürünlerin ithalatında TAREKS üzerinden başvuru ya-

pılmaz, ithalat işlemleri 10 uncu maddeye göre sonuçlandırılır. 

(4) Risk analizine göre yapılacak değerlendirmede gerekli görülmesi halinde, birinci

veya ikinci fıkra kapsamına giren ürünler de fiili denetime tabi tutulabilir.
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Risk analizi

MADDE 7 – (1) Kullanıcıların TAREKS üzerinden beyan ettiği bilgiler çerçevesinde,

fiili denetime tabi tutulacak ürünler TAREKS aracılığıyla yapılacak risk analizine göre belir-

lenir.

(2) Risk analizinde kullanılacak kriterler, gerektiğinde ilgili Bakanlıklar ile diğer taraf-

ların da görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.

(3) Risk analizi sonucunda fiili denetime yönlendirilmeyen ürünlerin ithal edilebilece-

ğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

Fiili denetim

MADDE 8 – (1) Fiili denetime yönlendirilen ürünler için Ek-2’de belirtilen belgeler

firma adına yetkilendirilen kullanıcı tarafından başvuru günü dâhil iki iş günü içinde elektronik

ortamda TAREKS’e yüklenir. Firmanın başvuru sırasında TAREKS’te talep etmesi halinde sis-

tem tarafından ilave süre verilir. İlgili belgelerin kullanıcı tarafından sisteme süresi içerisinde

yüklenmemesi halinde başvuru iptal edilir.

(2) Firmalardan gerektiğinde ilave bilgi ve belge istenebilir.

(3) Fiili denetime yönlendirilen ürünlerden Denetmen tarafından numune alınır. Ürün

numuneleri, Ek-1’de belirtilen mevzuata uygunluğunun belirlenmesi amacıyla, ücreti ithalatçı

tarafından ödenmek üzere, teste tabi tutulması için akredite bir laboratuvara gönderilir.

(4) Fiili denetim sonucunda ilgili mevzuata aykırılık tespit edilmemesi durumunda, ürü-

nün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası oluşturulur.

(5) İlgili mevzuata aykırılık tespit edilmesi veya ithalatçıdan talep edilen ek bilgi ve

belgelerin süresi içerisinde TAREKS’e yüklenmemesi durumunda, fiili denetim olumsuz olarak

sonuçlandırılır ve denetimin sonucu TAREKS’te ilan edilir.

Kullanıcıya yapılan bildirimler

MADDE 9 – (1) Kullanıcı, denetim sürecine ve sonuçlarına ilişkin sorgulamaları TAREKS

aracılığıyla yapar.

(2) Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin bildirimler, Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol

Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53)’nin 6 ncı maddesi kapsamında yapılan

“Yetkilendirme Başvuruları” uygulamasında kullanıcılar tarafından beyan edilen elektronik

posta adresine iletilir. Kullanıcıya ulaşmayan bildirimlerden Bakanlık sorumlu değildir.

(3) Yapılan denetimde, üründe mevzuata aykırılık tespiti halinde durum ilgili gümrük

idaresine yazıyla ayrıca bildirilir.

TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı

MADDE 10 – (1) Ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarasının

gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine firma tarafından kaydedilmesi zorunludur. 

(2) TAREKS referans numarası, verildiği tarihten itibaren 1 yıl süreyle geçerlidir.

(3) 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı

Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın beşinci kısmında belirtilen şahsi eşya ve nu-

mune şeklindeki ürünlerin ithalatında 24180099118115014436524 olarak belirlenen 23 haneli

TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir.
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(4) GTİP değişikliği sonucunda bu Tebliğin eki listelerde yer aldığı tespit edilen ürün-

lerin, gümrük gözetiminde bulunması kaydıyla, ürünlerin ilgili gümrük idaresince fiili denetime

yönlendirilmesi halinde, 5 inci madde çerçevesinde denetim başvurusu yapılır.

İthalatçının sorumluluğu

MADDE 11 – (1) İthalatçı, bu Tebliğ kapsamında denetlensin veya denetlenmesin, ithal

ettiği bütün ürünlerin her halükârda ilgili tüm mevzuata uygun ve güvenli olmasından,

29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulan-

masına Dair Kanun uyarınca sorumludur.

(2) Ürünün ithaline izin verilmesi veya ürüne dair TAREKS referans numarası oluştu-

rulması, ürünün mutlaka mevzuata uygun veya güvenli olduğu anlamına gelmez.

(3) Bu Tebliğ kapsamında, ürünün ithal edilebileceğine dair verilen TAREKS referans

numarası o ürünün ithal işlemi dışında başka bir amaçla veya ürünün güvenli ve mevzuata uy-

gun olduğunun ispatı olarak kullanılamaz.

(4) İthal edilmiş ürünün GTİP’inin Ek-1’de yer aldığının sonradan yapılan kontrol so-

nucunda tespit edilmesi halinde, keyfiyet ilgili gümrük idaresi tarafından Bakanlık Tüketicinin

Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne bildirilir. İlgili birimin temin edilen bilgiler

çerçevesinde erişebildiği ürünlerin güvensiz olduğunu tespit ederek gümrük idaresine bildir-

mesi halinde, uygunluk değerlendirmesinin olumsuz sonuçlandığı kabul edilir. 

Yaptırımlar

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış veya yanıltıcı beyanda

bulunanlar, sahte belge kullanan veya ibraz edenler veya belgede tahrifat yapanlar hakkında,

4703 sayılı Kanun, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 2013/4284 sayılı Teknik

Düzenlemeler Rejimi Kararının ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.

(2) TAREKS üzerinden yürütülen denetimlerde, ilgili mevzuata, bu Tebliğ hükümlerine

ve bu Tebliğe ilişkin uygulamalara aykırı hareket eden kullanıcının yetkisi, fiilin ağırlığına

göre belirli bir süre askıya alınır ve firmanın denetim başvuruları belirli bir süre ve/veya oranda

fiili denetime yönlendirilir. Bu yaptırımlar uygulanırken belirlenen süreler ve denetim oranları,

firmanın başvuru sıklığı, varsa önceki ihlalleri ve/veya ürünün niteliği gibi hususlar dikkate

alınarak belirlenir.

Yetki

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlemleri al-

maya ve düzenlemeleri yapmaya Bakanlık Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yet-

kilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 14 – (1) 31/12/2019 tarihli ve 30995 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (İthalat:

2020/15) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

12 ADET JEOTERMAL KAYNAK ARAMA SAHASI İHALE EDİLECEKTİR 
Eskişehir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar 

Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden:  
1- GENEL ŞARTLAR: 
1-) Başkanlığımızca, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu 

hükümlerine göre Jeotermal kaynak ve/veya doğal mineralli su arama ruhsatı verilen; ancak 
ruhsat sahiplerince terk edilmiş olan, aşağıda yeri, pafta ve koordinatları, KDV hariç muhammen 
bedeli ve geçici teminat bedeli tutarı belirtilen 12 adet saha 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve 
Doğal Mineralli Sular Kanununun 10’ uncu maddesinin birinci fıkrası (c) bendi uyarınca 2886 
sayılı Devlet İhale Kanununun 45’ inci maddesi gereğince açık teklif usulüyle ihaleye 
çıkarılacaktır. 

2-) İhale, Eskişehir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda 
(Deliklitaş Mah. 2 Eylül Cad. 121 Odunpazarı/ESKİŞEHİR) 23/11/2020 tarihinde, Pazartesi 
günü, Saat 10:00’da yapılacaktır. 

3-) İhale ile üç yıl süreli arama ruhsatı verilecek alanların nitelikleri aşağıdaki gibidir. 
1 No’ lu Saha   
İli  : Eskişehir  Alanı  : 4.501,05 Ha. 
İlçesi  : Mahmudiye  Muhammen Bedel  : 616.000,00 TL 
Mahallesi  : --------------  Geçici Teminat Bedel  : 18.480,00 TL 
Pafta No  : i25c1- i25c2- i25c3 – i25c4  
Erişim No  : 3286269 
2 No’ lu Saha   
İli  : Eskişehir  Alanı  : 2.400 Ha. 
İlçesi  : Alpu  Muhammen Bedel  : 82.000,00 TL 
Mahallesi  : Uyuzhamam  Geçici Teminat Bedeli  : 2.460,00 TL 
Pafta No  : i26d1  
Erişim No  : 3330804  
3 No’ lu Saha   
İli  : Eskişehir  Alanı  : 736,16 Ha. 
İlçesi  : Tepebaşı  Muhammen Bedel  : 52.000,00 TL 
Mahallesi  : --------------  Geçici Teminat Bedeli  : 1.560,00 T L 
Pafta No  : i24b3, i24b4  
Erişim No  : 3335481 
4 No’ lu Saha   
İli  : Eskişehir  Alanı  : 4.999,99 Ha. 
İlçesi  : Mihalıççık  Muhammen Bedel  : 171.000,00 TL 
Mahallesi  : Sazak  Geçici Teminat Bedeli  : 5.130,00 TL 
Pafta No  : i27a4  
Erişim No  : 3374203 
5 No’ lu Saha   
İli  : Eskişehir  Alanı  : 3.200,01 Ha. 
İlçesi  : Sarıcakaya  Muhammen Bedel  : 110.000,00 TL 
Mahallesi  : Mayıslar  Geçici Teminat Bedeli  : 3.300,00 TL 
Pafta No  : h25d3, h25d4  
Erişim No  : 3356962 
6 No’ lu Saha   
İli  : Eskişehir  Alanı  : 2.400,00 Ha. 
İlçesi  : Günyüzü  Muhammen Bedel  : 82.000,00 TL 
Mahallesi  : --------------  Geçici Teminat Bedeli  : 2.460,00 TL 
Pafta No  : J27b4  
Erişim No  : 3342349 
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7 No’ lu Saha   
İli  : Eskişehir  Alanı  : 3.079,66 Ha. 
İlçesi  : Mahmudiye  Muhammen Bedel  : 105.000,00 TL 
Mahallesi  : Doğanca – Balçıkhisar Geçici Teminat Bedeli : 3.150,00 TL 
Pafta No  : i26d4  
Erişim No  : 3342038 
8 No’ lu Saha   
İli  : Eskişehir  Alanı  : 3.260,25 Ha. 
İlçesi  : Sivrihisar  Muhammen Bedel  : 112.000,00 TL 
Mahallesi  : Yaverören  Geçici Teminat Bedeli  : 3.360,00 TL 
Pafta No  : j26a2, j26b1  
Erişim No  : 3342235 
9 No’ lu Saha   
İli  : Eskişehir  Alanı  : 4.200,00 Ha. 
İlçesi  : Sivrihisar  Muhammen Bedel  : 144.000,00 TL 
Mahallesi  : Kaymaz  Geçici Teminat Bedeli  : 4.320,00 TL 
Pafta No  : i26d3  
Erişim No  : 3342040 
10 No’ lu Saha   
İli  : Eskişehir  Alanı  : 3.448,61 Ha. 
İlçesi  : Tepebaşı  Muhammen Bedel  : 118.000,00 TL 
Mahallesi  : -  Geçici Teminat Bedeli  : 3.540,00 TL 
Pafta No  : i25a4  
Erişim No  : 3389656 
11 No’ lu Saha   
İli  : Eskişehir  Alanı  : 3427,82 Ha. 
İlçesi  : Çifteler  Muhammen Bedel  : 118.000,00 TL 
Mahallesi  : Yıldızören  Geçici Teminat Bedeli  : 3.540,00 TL 
Pafta No  : i26a1,j26a2 
Erişim No  : 3355527 
12 No’ lu Saha   
İli  : Eskişehir  Alanı  : 631,45 Ha. 
İlçesi  : Odunpazarı  Muhammen Bedel  : 208.000,00 TL 
Mahallesi  : Ağapınar  Geçici Teminat Bedeli  : 6.240,00 TL 
Pafta No  : i25b4,i25c1 
Erişim No  : 3355529 
4-) İhaleye medeni hakları kullanmaya ehil Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, statüsünde 

Jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan Türkiye 
Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliği haiz şirketler, bu hususta yetkisi bulunan 
kamu iktisadi teşebbüsleri ile müesseseler, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile diğer kamu kurum, 
kuruluş ve idareleri katılabilir. 

5-) İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için, istenen belgeler: 
 a) Gerçek Kişiler; 
1. Müracaat dilekçesi, 
2. T.C. kimlik numarası, 
3. Tebligata esas kanuni ikametgâh belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası 

ile varsa e-posta adresi, 
4. Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarası, 
5. Onaylı imza beyanı, 
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6. Vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri, 
7. Her sayfası imzalanmış olan şartname, 
8. Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu. 
9. İhale dokümanın alındığına dair 200 TL’lik banka makbuzu. 
b) Tüzel Kişiler; 
1. Müracaat dilekçesi, 
2. Şirketin kuruluş statüsünü ve son yöntemini gösteren ticaret sicil gazetesi, şirketin 

yönetim kurulu veya ortaklar kurulu üyeleri, 
3. Yönetimin onaylı imza sirküleri aslı, 
4. Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarası, 
5. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi, 
6. Vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri ve noter tasdikli imza beyanı, 
7. Ortak girişim olarak katılacakların noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak 

sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların imza sirküleri, 
8. Her sayfası imzalanmış şartname, 
9. Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu. 
10. İhale dokümanın alındığına dair 200 TL’lik banka makbuzu. 
6-) İhale Şartname ve ekleri, mesai saatleri içinde Eskişehir YİKOB, İhale Servisi 

Deliklitaş Mah. 2 Eylül Cad. 121 Odunpazarı/ESKİŞEHİR adresinde görülebilir. İhale 
şartnamesi, aynı adrese müracaatla, (her bir saha için) 200 (Yüz) TL karşılığında temin edilebilir. 
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur. 

7-) İstekliler, tekliflerini yukarıda ihale tarihi ve saati belirtilen zamana kadar Eskişehir 
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına verilebileceği gibi, iadeli posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. Son teklif verme tarihi ve saatine kadar Başkanlığa ulaşmayan teklifler 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

8-) İstekliler, teklif ettikleri Jeotermal sahaları için yukarıda tabloda belirtilen tutardan az 
olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. 

9-) İhale üzerinde bırakılan, süresi içerisinde sözleşme imzalanmadığı ve/veya ihale 
bedelini yatırmadığı takdirde geçici teminatı irat kaydedilir. 

10-) İhale bedeli, kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde alıcı tarafından Eskişehir 
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Ziraat Bankası ( Eskişehir Şubesi ) TR61 0001 0001 
1767 7381 4450 19 IBAN no’lu hesabına peşin olarak yatırılacaktır. İhale üzerinde kalan, ihale 
sonucunun tebliğinden itibaren, ihale bedelinin ödendiğine dair makbuz, kesin teminat mektubu 
veya makbuz ile 5686 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği EK-3’ te yazılı belgeleri, ruhsat 
harcı, ruhsat teminatı ve arama projesini 15 gün içinde idareye vermekle yükümlüdür. 

Belgelerin eksiksiz olarak idareye verilmesinden ve sözleşme imzalandıktan sonra idarece 
en geç 15 (on beş) içinde arama ruhsatı verilir. 

11-) İsteklilerin ihaleye katılımla ilgili olarak yapacağı her türlü masraflar ve işlemlerin 
bedelleri kendilerine ait olacaktır. 

12-) İhale üzerinde kalan kişi ya da tüzel kişi ayrıca; adlarına jeotermal kaynak arama 
ruhsatı düzenlenmesi aşamasında 209.565,00 TL’den az olmamak üzere gayrimenkul, menkul, 
banka mevduat bilgisi, ortaklık payı, ödenmiş sermaye, sermaye piyasası araçlarını gösterir mali 
yeterlilik belgesini idareye vermekle yükümlüdür.  

13-) Jeotermal kaynak arama sahası mevcut durumu ile ihale edilmektedir. Saha hakkında 
verilen bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir. Teklif veren katılımcı, 
sahayı mevcut durumu ile yerinde görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılacak olup, bu konuda 
gelecekte idareden herhangi bir itiraz ve talepte bulunulmayacaktır. 

 8946/1-1 
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1 ADET İŞ İSTASYONU (SERVER) SATIN ALINACAKTIR 
Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 
İş İstasyonu(Server) alımı işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesi (f) 

bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 
sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale 
edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası  : 2020/597072 
1- İdarenin 
a) Adresi   : Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 
  Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA 
b) Telefon ve faks numarası  : 0 312 202 23 56  
c) Elektronik posta adresi    : bap@gazi.edu.tr 
2- İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı  : 1 Adet İş İstasyonu(Server) Alımı 
b) Teslim yeri     : Gazi Üniversitesi Fotonik Uygulama ve Araştırma 
  Merkezi 
c) Teslim tarihi   : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 70 (Yetmiş) 
  takvim günüdür. 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer  : Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi  
b) Tarihi ve saati   : 17.11.2020 Salı günü, saat: 11:00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek 

Odası Belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da 

Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 
alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge, 

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

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

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

4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da 
Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

mailto:bap@gazi.edu.tr
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4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart 
forma uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.2.1. İmalatçılığı/Yetkili satıcılığı gösteren belgeler, 
1) İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösteren belgeler, 
2) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler veya yetkili temsilci 

ise yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeler, 
3) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerin 

yanı sıra, serbest bölge faaliyet belgesi verilecektir. 
4.2.2. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları, 
Teklif edilen malların ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek 

için teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir. 
4.2.3. Teklif edilen malların marka ve model beyanı, 
4.2.4. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) 

verilecektir. 
4.2.5. Kalite ve Standarda ilişkin belgeler ve taşıması gereken kriterler: 
4.2.5.1. Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi verilecektir. 
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1- İhale dokümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 

Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve Gazi Üniversitesi Strateji Geliştirme 
Daire Başkanlığının T.C.Halk Bankası Kampüs Şubesi nezdinde bulunan Hesap No: 1294-
06100001 ve/veya TR20 0001 2001 2940 0006 1000 01 İBAN numarasına 125.-Türk Lirası 
yatırılarak alınan dekont karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

7.2- İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8- Teklifler 17.11.2020 Salı günü, saat: 11:00 ‘a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 

Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim 
edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9- İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine 
ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

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

11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü 
olmalıdır. 

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13- İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 
 9059/1-1 
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KAZAN EMNİYET VANALARI YEDEKLERİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğünden: 

İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü Kazan Bakım Başmühendisliği (B) 

servisinin ihtiyacı olan kazan emniyet vanaları yedekleri alımı ihale edilecektir.  

İHALE KAYIT NUMARASI  : 2020/591839 

1-) İDARENİN :  

a ) Adresi  : Dolum Tesisleri Mevkii Ambarlı-Avcılar / İSTANBUL 

b ) Telefon ve Faks No  : Tel :(0212) 875 91 00 (8 Hat) Faks : (0212) 875 10-13 

c ) Elektronik posta adresi  : ambarli.ticaret@euas.gov.tr 

2-) İHALE KONUSUNUN : 

a) Niteliği  : İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü Kazan 

Bakım Başmühendisliği (B) servisinin ihtiyacı olan 

kazan emniyet vanaları yedekleri alımı işi.  

b)Türü  : Mal alımı 

c) Dosya No  : 2020 / 21 

d) Şartname Bedeli  : 50,00 TL  

e) Hizmetin Teslim Yeri  : EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü  

f) İşin Süresi  : 140 takvim günüdür. 

3-) İHALENİN :  

a ) Yapılacağı Yer  : EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralı İşletme Müdürlüğü  

b ) Tarihi ve Saati  : 25.11.2020 Çarşamba günü - Saat 14.00’te  

4-) İhale dokümanı şartname EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü 

P.K. 47 Avcılar/ İSTANBUL adresi; Ticaret servisinde görülebilir ve 50,00 TL bedelle aynı 

adresten temin edilebileceği gibi posta yolu ile şartname bedeli İşletmemiz VakıfBank Avcılar 

Çarşı Şb. TR: 95000 1500 158 007 296 939 341 no’ lu hesaba havale edildikten sonra, dekont ile 

birlikte yapılacak yazılı başvuruya istinaden, İhale Dokümanları adrese de gönderilebilir. İhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın alması zorunludur. 

5-) İstekliler ihale ile ilgili tekliflerini 25.11.2020 Çarşamba günü - Saat 14:00’ e kadar 

EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü Muhaberat servisine verebilecekleri gibi 

iadeli taahhütlü posta ile gönderebilirler. Postada ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.  

6-) Teşekkülümüz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi 

doğrultusunda istisna kapsamındadır. İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya 

tamamen vermekte serbesttir. 

7-) Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. maddesinin son fıkrası ve 40. maddesinin son 

fıkrasına istinaden Şirketimiz (EÜAŞ) Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları 

doğrultusunda yapılacaktır. 

 9006/1-1 
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TAŞIT KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
10.12.2003 TARİHLİ VE 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL 

KANUNUNA EKLİ (I), (II) VE (III) SAYILI CETVELLERDE YER ALAN KAMU 
KURUM VE KURULUŞLARININ TAŞIT KİRALAMA TALEPLERİNİ KARŞILAMAK 
ÜZERE DEVLET MALZEME OFİSİ (DMO) İLE “TAŞIT KİRALAMA PROTOKOLÜ” 
AKDEDİLECEK FİRMALARIN BELİRLENMESİ AMACIYLA İHALE YAPILACAKTIR. 

10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) 
ve (III) sayılı cetvellerde yer alan müşterilerimize; Türkiye genelinde bulunan birimlerinin de 
ihtiyaçları dahil olmak üzere, DMO faaliyet konuları arasında yer alan “taşıt kiralama” hizmetini 
sunmak amacıyla, “Müteferrik Kapsamda İç Piyasadan Yapılacak Taşıt Kiralama Hizmet Alımına 
Ait Ticari Şartname” hükümleri dahilinde, Devlet Malzeme Ofisi Satınalma Yönetmeliği’nin 
20 nci maddesinde yer alan açık teklif usulü ile iç piyasadan gerçekleştirilmek suretiyle Ofis 
ile “Taşıt Kiralama Protokolü” imzalayacak olan yükleniciler belirlenecektir. 

1- İstekliler; 
a) İhale dokümanlarını Genel Müdürlük I No’lu Satınalma Daire Başkanlığında ve DMO 

internet sitesinde görebilirler. Ancak, ihaleye teklif vereceklerin, 140-TL olan ihale evrak 
bedelini DMO veznelerinden veya DMO banka hesaplarından birine yatırmaları ve yatırılan 
bedele ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretini teklif evrakına ekleyerek dış zarfa koymaları 
zorunludur. 

b) Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere, DMO adına düzenlenmiş bulunan 
en az 3 (üç) ay süreli geçici teminat vereceklerdir. (İş ortaklığı olması halinde, toplam geçici 
teminat miktarı ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından 
karşılanabilir.) 

2- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
3- Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif 

verebilecektir. 
4- İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilemeyecektir. 
5- İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yükleniciler aracılığı ile 

yaptırılamayacaktır. 
6- Taşıt Kiralama Protokolü kapsamında kiralanacak olan taşıtların adedi, marka ve 

modelleri ile kiralama süreleri “Fiyat Teklif Cetveli”nde yer almakta olup, teklifler bu cetvelde 
belirtilen hususlara göre verilecektir. İhale konusu protokol kapsamında kiralanacak 
taşıtların tamamı için teklif verilebileceği gibi, her bir model araç için kısmi teklifler de 
değerlendirilmeye alınabilecektir. 

7- Teklifler yıllık 40.000 km kullanım limit üzerinden verilecektir. 
Her bir model araç için 40.000 km, 30.000 km ve 20.000 km yıllık kullanım limiti 

üzerinden protokol imzalanacak olup, aylık kira bedeli tespiti: 
30.000 km yıllık kullanım limiti için; 40.000 km için belirlenen fiyat üzerinden 60.-TL 

düşürülerek tespit edilecektir. 
20.000 km yıllık kullanım limiti için; 40.000 km için belirlenen fiyat üzerinden 120.-TL 

düşürülerek tespit edilecektir. 
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8- Teklifler, ihaleye esas Müteferrik Kapsamda İç Piyasadan Yapılacak Taşıt Kiralama 
Hizmet Alımına Ait Ticari Şartnamesinin 12 nci maddesinde belirtildiği üzere son teklif 
verme tarihinden itibaren en az 40 gün opsiyonlu olacaktır. 

9- Teklifler, Katma Değer Vergisi hariç verilecektir. 
10- Teklifler 12.11.2020 günü, Saat 12.00’ye kadar DMO I Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada meydana gelebilecek gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır. 

11- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç 
zarfla birlikte Müteferrik Kapsamda İç Piyasadan Yapılacak Taşıt Kiralama Hizmet Alımına 
Ait Ticari Şartnamesinin 2 nci maddesinde (m bendi hariç) yazılı belgeler bulunacaktır. 

12- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü Saat 14.00’de önce dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu 
inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin belirlenmesini 
müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek 
bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise iç zarflar açılmadan teklif sahiplerine iade 
edilecektir. 

13- İşbu ihale, isteklilerin ilk tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri ve devamında sözlü 
olarak tekliflerini sürdürmeleri şeklinde olacaktır. 

14- Tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ve değişiklik 
yapılmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak, son teklif verme gününden üç (3) gün 
öncesine kadar yazılı olarak açıklama ve değişiklik talep edilebilir. Bu tarihten sonra yapılacak 
açıklama ve değişiklik talepleri ile doküman satın alınmadan yapılacak başvurular 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

15- Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) fıkrası 
(istisna) kapsamında olup; DMO, ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

İhale Kayıt No: 2020/576823 
EK:1 - Müteferrik Kapsamda İç Piyasadan Yapılacak Taşıt Kiralama Hizmet Alımına 

Ait Ticari Şartname  
EK:2 - Taşıt Kiralama Protokolü  
EK:3 - Fiyat Teklif Cetveli  
 
OFİS’İMİZ BANKA HESAPLARI: 
- Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şb.  : TR79 0001 0017 4537 7118 7650 07 
- Ziraat Bankası Ankara Merkez Şb.      : TR37 0001 0000 0138 7755 3350 01 
- Vakıfbank Merkez Şb.        : TR19 0001 5001 5800 7293 8232 26 
- T. Halk Bankası Ankara Kurumsal Şb.  : TR92 0001 2009 4520 0013 0000 11 
 9056/1-1 
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KOMPANZASYON SİSTEMLERİ YEDEK MALZEME ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2020/595191 
1. İdarenin : 
a) Adresi : TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Atatürk  

   Caddesi Binbaşı Fazıl Bey Meydanı No:121/A  
   35220 Alsancak / İZMİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0232 464 31 31/4931-0232 464 77 98 
c) Elektronik Posta Adresi : 3bolgesatinalmavestokkontrolihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 
d) İnternet Adresi : http://www.tcdd.gov.tr/ihaleler 
2. İhale konusu malın adı ve miktarı : İhale dokümanında belirtilmiştir. 
3. Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık 

İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 
dokümanında belirtilmiştir. 

4. Tekliflerin TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 
Başkanlığına 18.11.2020 Tarihi Çarşamba Günü Saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması 
şarttır. 

5. İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 
Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil)  250,00.- 
TL bedelle temin edilebilir. 

6. Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  
7. Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 8965/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 
03/11/2020 tarihli ve 31293 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

aşağıdaki öğretim üyesi kadrosunun açıklaması karşısında belirtildiği şekilde düzeltilmiştir. 

UNVAN DRC ADEDİ BİRİM BÖLÜM 
ANABİLİM 

DALI / 
PROGRAM 

AÇIKLAMA (ESKİ HALİ) AÇIKLAMA (YENİ HALİ) 

Doçent 3 1 

Sağlık 
Hizmetleri 

Meslek 
Yüksekokulu 

Eczane 
Hizmetleri 

Eczane 
Hizmetleri 

Biyokimya alanında doçent unvanı 
almış olmak. Biyoorganik 
makrosiklik laktamların sentezi ve 
sensor uygulamaları konusunda 
çalışmaları olmak. 

Kimya alanında doçent unvanı 
almış olmak. Biyoorganik 
makrosiklik laktamların 
sentezleri ve biyosensör 
konularında çalışmaları olmak. 

İlan olunur. 
 9075/1-1 

—— • —— 
Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 
06/11/2020 tarihli ve 31296 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

8950/1-1 nolu Üniversitemiz Öğretim Üyesi Alım İlanının Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji 
Anabilim Dalı Profesör kadrosu ilan şartı “Yeni sentez edilen bileşiklerin kolon, prostat ve meme 
kanseri üzerine etkileri ve biyolojik aktivite ile ilgili çalışmaları olmak” şeklinde düzeltilmiştir. 

 9089/1-1 
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Ankara Kalkınma Ajansından: 
DÜZELTME İLANI 

Ankara Kalkınma Ajansı’nın 19.10.2020 tarihli ve 31279 sayılı Resmî Gazete’te yayımlanan 
personel alım ilanında 20.10.2020 tarihli ve 31280 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kalkınma 
Ajansları Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’e uygun olarak 
aşağıda belirtilen değişiklikler yapılmıştır. 

1. Başvuru tarihleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

BAŞVURU TARİHLERİ 
27 Kasım-11 Aralık  2020 
(Başvurular 11 Aralık 2020 tarihi, saat 17:00’a 
kadar yapılabilir.)  

SÖZLÜ SINAVA KATILMAYA HAK 
KAZANAN ADAYLARIN İLANI 25 Aralık 2020 

BAŞVURU ADRESİ ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr  

SÖZLÜ SINAV YERİ 
Ankara Kalkınma Ajansı  
Aşağı Öveçler Mah. 1322. Cad. No: 11 
Çankaya/Ankara 

İLAN VE SINAV SONUÇLARI 
DUYURU YERİ www.ankaraka.org.tr  

2. İlanın 4. maddesine ‘Destek personeli bakımından, ajansta istihdam edilmek üzere 
başvuruda bulunduğu pozisyonla ilgili alanlarda kamu kesimi veya özel kesimde en az beş yıl 
fiilen başarılı olarak çalışmış ve başvuru tarihi itibariyle 50 yaşını doldurmamış olan kişiler 
KPSS’ye girme şartı aranmaksızın doğrudan sözlü sınavla alınır’ ibaresi eklenmiştir. 

3. İlanın 5/a ve 5/b maddeleri ilandan çıkarılmıştır. 
4. İlanın 6. maddesinin ilk paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Başvurular, 27 Kasım 2020 tarihinde başlayarak, son başvuru tarihi olan 11 Aralık 2020 

tarihinde saat 17:00’a kadar ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr adresinde bulunan Ankara Kalkınma 
Ajansı sınav başvuru bağlantısından yapılacaktır. 9047/1-1 

—— • —— 
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 
03/11/2020 tarihli ve 31293 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

sözleşmeli personel D-1 Diyetisyen ilanımız aşağıdaki şekliyle düzeltilmiştir. 
İlgililere ilanen duyurulur. 

UNVAN 
KODU UNVANI ADEDİ ÖĞRENİM 

DURUMU BÜTÇESİ BİRİMİ 
KPSS 
PUAN 
TÜRÜ 

BAŞVURU 
KOŞULLARI 

D-1 Diyetisyen 1 Lisans Özel 
Bütçe 

Sağlık 
Araştırma ve 

Uygulama 
Merkezi 

KPSSP3 

- Beslenme ve Diyetetik lisans  
mezunu olmak. 
-Belgelendirmek kaydıyla 
metabolik cerrahi 
uygulamalarında beslenme ve 
diyetetik alanında herhangi bir 
modül eğitimi almış olmak. 

 9058/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9091/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 
 9091/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9092/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9095/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9057/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9072/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9073/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9074/1-1 
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Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

  

 
 9088/1-1 
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Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9090/1-1 
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İstanbul İli Beykoz Belediye Başkanlığından: 
MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI MESLEKİ GİRİŞ SINAVI İLANI 

Beykoz Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Müdürlüğüne, Müfettiş Yardımcılığı Mesleki 
Giriş Sınavı ile açık bulunan Genel İdare Hizmetleri (GİH) sınıfından 4 adet 7’ nci dereceli 
Müfettiş Yardımcısı alınacaktır. 

1 - SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ 
Sınav; yazılı (çoktan seçmeli test usulü) ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak 

yapılacaktır. Yazılı sınav 20.12.2020 Pazar günü saat 14:00’da Beykoz Belediye Başkanlığı 
Ana Hizmet Binası - Gümüşsuyu Mahallesi Kelle İbrahim Cad. No:43 Beykoz/İSTANBUL 
adresinde yapılacaktır. Sözlü sınavın günü ve saati, yazılı sınav sonuçlarının duyurulduğu 
ilanda açıklanacaktır. 

2 - SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI 
Müfettiş Yardımcılığı Mesleki Giriş Sınavı’na katılabilmek için aşağıdaki şartları taşımak 

gerekir: 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’ inci maddesinde belirtilen genel koşulları 

taşımak. 
b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve 

idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve 
yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak. 

c) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış 
olmak (01/01/1985 tarihi ve daha sonra doğanlar). 

ç) Erkek adaylar için, askerlikle ilişiği bulunmamak. 
d) Müfettiş olarak görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hali 

bulunmamak. 
e) ÖSYM tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına 

(KPSS) katılıp, bu sınavların KPSSP31 veya KPSSP48 puan türlerinin birinden en az 70 puan 
almış olmak (Adaylar başvuruyu belirtilen puanlardan sadece birisi üzerinden yapabilecekleri 
için sahip oldukları en yüksek puan türünü kullanmaları lehlerine olacaktır). 

f) Bu sınava daha önce katılmamış veya en fazla bir defa katılmış olmak. 
g) Karakter, sicil, ifade ve temsil yeteneği, tutum ve davranış yönünden müfettişlik 

yapabilecek niteliklere sahip bulunmak (Bu koşul, sadece yazılı sınavı kazanan adaylar yönünden 
söz konusu olup, sözlü sınavdan önce Teftiş Kurulu Müdürlüğünce yapılacak inceleme ile tespit 
edilecektir). 

3 - SINAV BAŞVURUSU 
Başvurular 23.11.2020-04.12.2020 tarihleri arasında, mesai saatleri içerisinde, Beykoz 

Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Müdürlüğüne (Beykoz Belediye Başkanlığı - Gümüşsuyu 
Mahallesi Kelle İbrahim Cad. No:43 Beykoz/İSTANBUL adresinde) şahsen yapılacak, şehir 
dışından yapılan başvurularda ise posta ile müracaatlar kabul edilecektir. Elektronik posta 
yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Postadan kaynaklanan gecikmelerden İdaremiz 
sorumlu değildir. 

4 - BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER 
Müfettiş Yardımcılığı Mesleki Giriş Sınavı’na katılabilmek için aşağıdaki belgelerle 

başvuru yapılması gerekmektedir: 
a) Aday tarafından bizzat doldurulup imzalanacak Başvuru Formu (Yukarıda belirtilen 

adresten veya www.beykoz.bel.tr internet adresinden temin edilebilir). 

http://www.beykoz.bel.tr/
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b) Yükseköğrenim diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı, fotokopisi veya 
Teftiş Kurulu Müdürlüğünce onaylanmış örneği; denklik belgesi sunulacak olması durumunda ise 
yetkili makam tarafından tasdik edilen denklik belgesinin aslı, fotokopisi veya Teftiş Kurulu 
Müdürlüğünce onaylanmış örneği. 

c) Son altı ay içerisinde çekilmiş 4,5x6 ebadında 6 adet fotoğraf. 
ç) Aday tarafından el yazısı ile yazılmış ve imzalanmış özgeçmişi. 
d) Giriş sınavı ilanın yapıldığı tarihte geçerli olan (A) Grubu KPSS Sonuç Belgesinin, 

ÖSYM internet sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı. 
e) Adayın askerlikle ilişiğinin ve müfettişlik mesleğini yapmasına engel teşkil edecek 

bir sağlık probleminin olmadığına ve herhangi bir kuruma hizmet taahhüdü altında bulunmadığına 
dair beyanı. 

5 - YAZILI SINAVA GİRECEKLERİN BELİRLENMESİ VE İLANI 
Yazılı sınava, ilan edilen 4 (dört) adet boş kadro sayısının 20 katı sayıdaki toplam 80 

aday çağrılacaktır. Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların 
sayısının 80 kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilk 80 
aday giriş sınavına alınacaktır. 80’ inci sıradaki aday ile tam olarak eşit puan alan aday veya 
adayların bulunması halinde bu aday veya adaylar da yazılı sınava alınacaktır. Yazılı sınava 
katılabilme şartlarını taşıyan adaylar 11.12.2020 tarihinde yukarıda belirtilen www.beykoz.bel.tr 
internet adresinde duyurulacaktır. Adaylar sınav giriş belgelerini bu adres üzerinden 
erişebilecektir (Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır). 

6 - SINAV GİRİŞ BELGESİ 
Müfettiş yardımcılığı Mesleki Giriş Sınavına katılacaklara Teftiş Kurulu Müdürlüğü 

tarafından sınav yeri ve tarihini belirten onaylı ve fotoğraflı “Sınav Giriş Belgesi” verilecektir. 
Sınava ancak bu belge ve geçerli bir kimlik belgesi gösterilmesi suretiyle girilebilecektir. 

7 - SINAV KONULARI 
Müfettiş Yardımcılığı Mesleki Giriş Sınavının yazılı bölümü aşağıdaki alanlardan 

oluşmaktadır: 
a) Hukuk: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku (Genel Esasları, İdari Yargı, İdari Teşkilat, 

657 sayılı Kanun), Ceza Hukuku (Genel Esaslar ve Memur Suçları), Ceza Muhakemeleri Usul 
Hukuku, Medeni Hukuk (Başlangıç, Kişiler Hukuku ve Eşya Hukuku), Borçlar Hukuku (Genel 
Esaslar), Ticaret Hukuku (Genel Esaslar ve Kıymetli Evrak Hukuku), Avrupa Birliği Müktesebatı 
(Genel olarak AB’nin kuruluşu, yapısı, organları ve yerel yönetim paradigmasına ilişkin temel 
bilgiler). 

b) İktisat: İktisat Teorisi (Makro ve Mikro İktisat), Ekonomi Politikası, Para Teorisi ve 
Politikası, Uluslararası Ekonomi, İşletme İktisadı, Güncel Ekonomi Politik. 

c) Maliye: Maliye Teorisi (Kamu gelir ve giderleri, kamu borçları, bütçesi), Maliye 
Politikası, Türk Vergi Sistemi (Genel Esaslar). 

ç) Muhasebe: Genel muhasebe, mali tablolar analizi. 
d) Yerel Yönetimler: Yerel yönetimlere dair teorik bilgiler ve ilgili mevzuat (5216 sayılı 

Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu). 

8 - YAZILI SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI 
Müfettiş Yardımcılığı Mesleki Giriş Sınavı’nın yazılı bölümünde başarılı olmak için her 

alandan en az 50 puan almak kaydıyla ortalamada en az 70 puan almak gerekir. Başarılı olan 
adaylar en yüksekten en düşük puana doğru sıralamaya tabi tutulacaktır. İlan edilen boş kadro 
sayısının dört katı aday sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Sonuncu aday ile aynı puanı 
alan adaylar da kontenjan gözetilmeksizin sözlü sınava çağrılacaktır. Yazılı sınavı kazanan 
adayları, başarı sırasını ve sözlü sınavın yerini, gününü ve saatini gösterir liste, Belediye 
Başkanlığının internet sitesinde ilan olunacaktır. 

http://www.beykoz.bel.tr/
http://www.beykoz.bel.tr/
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9 - SÖZLÜ SINAVIN YAPILIŞ ŞEKLİ VE KONULARI 
Müfettiş Yardımcılığı Mesleki Giriş Sınavının sözlü bölümü, yazılı sınavda başarılı olan 

adaylara duyurulan gün, saat ve yerde yapılacaktır. 
Sözlü sınavda, adayın; 
a )Yazılı sınav yapılan alanlara ilişkin bilgi düzeyi, 
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin müfettişlik mesleğine uygunluğu, 
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,  
d) Genel yetenek ve genel kültürü, 
e) Bilimsel ve teknolojik gelişime açıklığı, 
Değerlendirilecek ve (a) bendi için 50 puan, diğer bentler içinse 10’ar puan üzerinden, 

sınav komisyonu başkanı ve her bir sınav komisyonu üyesi tarafından ayrı ayrı puan tayin 
edilecektir. Sözlü sınavda başarılı olmak için giriş sınavı komisyonu başkanı ve üyelerinin sözlü 
sınav için uygun gördükleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması esastır. Sözlü 
sınav puan ortalaması 70’ in altında olanlar doğrudan değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

10 - SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI 
Müfettiş Yardımcılığı Mesleki Giriş Sınavı Notu, yazılı ve sözlü bölümlerde alınan 

notların aritmetik ortalamasıdır. Adayların başarı sırası bu nota göre tespit edilecektir. 
Müfettiş Yardımcılığı Mesleki Giriş Sınavı notlarının eşit olması durumunda, yazılı 

sınav notu yüksek olan aday başarı sıralamasında öncelik kazanacaktır. Bu notların da eşitliği 
halinde öncelikle hukuk alanı notlarına, bunların da eşit olması durumunda iktisat alanı notlarına 
bakılacak ve notu yüksek olan aday öncelik kazanacaktır. 

Müfettiş Yardımcılığı Mesleki Giriş Sınavı’nda sınavında başarı gösterenlerin sayısı 
ilan edilen boş kadro sayısından fazla olursa, ilan edilen kadro sayısı kadar aday asıl olarak, 
diğer adaylardan başarı sıralamasına göre ilan edilen kadro sayısı kadar aday da yedek olarak 
sınavı kazanmış sayılacaktır. Diğer adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır. 

Müfettiş Yardımcılığı Mesleki Giriş Sınavı’nın sonuçları, Beykoz Belediye Başkanlığı 
internet sayfasında (www.beykoz.bel.tr) duyurulacaktır. Giriş sınavını kazanan adaylara ayrıca 
yazılı olarak da bildirimde bulunulacaktır. 

11 - SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ 
Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyen adaylar, Müfettiş Yardımcılığı 

Mesleki Giriş Sınavı sonuçlarının açıklanmasından itibaren 5 (beş) iş günü içinde sınav 
komisyonuna başvurabileceklerdir. Posta yoluyla yapılan itirazlarda postadan kaynaklanan 
gecikmelerden İdaremiz sorumlu değildir. Bu itirazlar sınav komisyonu tarafından en geç on iş 
günü içinde incelenecek ve sonuç, ilgilisine yazılı olarak bildirilecektir. 

12 - MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞINA ATANMA 
Müfettiş Yardımcılığı Mesleki Giriş Sınavı’nda başarı gösterenler başarı sırasına göre 

boş kadrolara atanırlar. Sınavı kazandığı halde 30 (otuz) gün içinde gerekli evrakları teslim 
etmeyenler ya da kazanıp ataması yapıldığı halde, kanuni süresi içerisinde göreve başlamayanlar 
için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır. Bunların yerlerine, yedek olarak sınavı 
kazanan adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılabilir. 

13 - DİĞER HUSUSLAR 
Başvuru esnasında ya da sonrasında gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu 

tespit edilenlerin hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde 
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı 
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir 
kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. 

İlan olunur. 8964/1-1 
  

http://www.sahinbey.bel.tr/
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Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununun 48 inci maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği 

ve Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri 

uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Öğretim üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanununun 23. ve 24. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak 

şartıyla: 

DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim 

dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, lisans/yüksek 

lisans diploması, doktora belgesi ve doçentlik belgesi, yabancı dil sınav sonuç belgesi, Giresun 

Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesine uygun doldurulan EK-2 

yayın listesi ve puanlama tablosu, EK-3 Genel Değerlendirme tablosu, bilimsel çalışma ve 

yayınlarını kapsayan 1 adet fiziki dosyayı, 4 adet CD’ye veya USB belleğe yüklenmiş halde 

Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Doçent 

kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler. 

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, 

bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı 

fotokopisi, lisans/yüksek lisans diploması, doktora belgesi, varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, 

Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesine uygun doldurulan 

EK-2 yayın listesi ve puanlama tablosu, EK-3 Genel Değerlendirme tablosu, bilimsel çalışma ve 

yayınlarını kapsayan 1 adet fiziki dosyayı, 4 adet CD’ye veya USB belleğe yüklenmiş halde 

kadronun ilan edildiği Fakülte Dekanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. 

Başvuruda bulunacak adaylar, başvuru dosyalarını Giresun Üniversitesi Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin 5. maddesine uygun olarak hazırlayacaklardır. 

Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp 

ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine 

ekleyerek ibraz edeceklerdir. Yabancı yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların 

denkliğini gösteren onaylı belgelerin de sunulması gerekmektedir. 

NOT: Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna, 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi kapsamında 

istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlilik eğitimlerini Üniversitemiz bünyesinde 

tamamlayanların başvuru hakkı bulunmamaktadır. 

İlan Tarihi : 07.11.2020 

Başvuru Tarihi : 09.11.2020 

Son Başvuru Tarihi : 23.11.2020 
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 BİRİM BÖLÜM 
ANABİLİM 

DALI 
UNVANI DER. AD. İLAN ŞARTI 

1 
 Eğitim 

Fakültesi 

Eğitim 

Bilimleri 

Bölümü 

Eğitim Yönetimi 

Anabilim Dalı 
 Doçent 1 1 

Eğitim yönetimi alanında doçent 

unvanı almış olup, hesap 

verebilirlik ve örgütsel etik iklim 

konularında çalışmaları olmak. 

 2 
 Dereli Meslek 

Yüksekokulu 

Mülkiyet 

Koruma ve 

Güvenlik 

Bölümü 

 İş Sağlığı ve 

Güvenliği 

Programı 

Doçent  1  1 

Doçentliğini Fizik bilim alanında 

almış olmak. Kafes yapılı 

sistemler, ağır metallerin 

giderilmesi ve biyoaktif maddeler 

hakkında kuramsal ve deneysel 

çalışmaları olmak. 

3 
 Mühendislik 

Fakültesi 

Çevre 

Mühendisliği 

Bölümü 

 Çevre Bilimleri 

Anabilim Dalı 
 Doçent 1 1 

 Su kalitesi, atık su arıtımı 

konularında çalışmaları bulunmak. 

 4 Tıp Fakültesi 

 Dahili Tıp 

Bilimleri 

Bölümü 

İç Hastalıkları 

Anabilim Dalı 

(Genel Dahiliye 

Bilim Dalı) 

 Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

 1  1 

 İç Hastalıkları uzmanı olup, 

trombosit indekslerinin yaş ile 

ilişkisi üzerine çalışması olmak. 

5  Tıp Fakültesi 

 Dahili Tıp 

Bilimleri 

Bölümü 

 Nöroloji 

Anabilim Dalı 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 1 

 İlgili alanda uzman olup, multipl 

skleroz etiyopatogenezi ve migren 

ile ilgili çalışmaları olmak. 

6 
 Diş Hekimliği 

Fakültesi 

 Klinik 

Bilimler 

Bölümü 

Ağız, Diş ve 

Çene Radyolojisi 

Anabilim Dalı 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

3 1 

Uzmanlığını Ağız, Diş ve Çene 

Radyolojisi alanında yapmış 

olmak, konik ışınlı bilgisayarlı 

tomografi ve ağız kanserleri 

hakkında çalışmaları olmak. 

7 
 Diş Hekimliği 

Fakültesi 

 Klinik 

Bilimler 

Bölümü 

 Ortodonti 

Anabilim Dalı 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

3 1 

Ortodonti alanında uzmanlığını / 

doktorasını yapmış olmak, 

Ortodontide tedavi süresini 

kısaltmak amacıyla kullanılan 

tekniklerden biri üzerinde çalışma 

yapmış olmak. 

 8954/1-1  
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 8930/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 8931/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 8932/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 8933/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/484,

485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501,
502)

YÖNETMELİKLER
–– Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri

ile Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Meslek Birliklerine Verilecek Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelik
–– Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
–– Pamukkale Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ
–– Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (Ürün

Güvenliği ve Denetimi: 2021/18)

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

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
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