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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Millî Eğitim Bakanlığından:
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA YÖNETİCİ

SEÇME VE GÖREVLENDİRME YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim

kurumları yöneticiliklerini ikinci görev olarak yürüteceklerin görevlendirilmelerine ilişkin usul
ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti

Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci mad-
desinin dokuzuncu fıkrası kapsamında olanlar hariç, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eği-
tim kurumlarında ikinci görev kapsamında görevlendirilecek müdür, müdür başyardımcısı ve
müdür yardımcılarını kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka-

nununun 88 inci maddesi, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesi ile
10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teş-
kilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,
b) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
c) Derece: Eğitim kurumlarının anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise şeklindeki düzeylerini,
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ç) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten kesildiği tarihe kadar geçen süreyi,
d) Dönem: Ders yılının başladığı tarihten yarıyıl tatiline, yarıyıl tatili bitiminden ders

kesimine kadar geçen süreyi,
e) Eğitim kurumu: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın

eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü kurumlar ile bu kurumlarda yürütülen eğitim ve öğretim et-
kinlikleri için program hazırlama, eğitim araç-gereci üretme, inceleme, değerlendirme, öğrenci
ve öğrenci adaylarına uygulanacak seçme ve/veya yarışma sınavları için gerekli iş ve işlemleri
yürütme, rehberlik ve sosyal hizmetler verme yoluyla yardımcı ve destek olan kurumları,

f) Eğitim Yönetimi Sertifikası: Bakanlık Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Mü-
dürlüğünce eğitim yönetimi alanında düzenlenen program sonunda başarılı olanlara verilen
belgeyi,

g) Eğitim Yönetimi Sertifika Programı: Bakanlık Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme
Genel Müdürlüğünce eğitim yönetimi alanında düzenlenen programı,

ğ) Görevlendirme: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında müdür, müdür
başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlerini yürütmek üzere, 657 sayılı Kanunun 88 inci ve
652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddelerine göre verilen ikinci görevi,

h) İlk defa görevlendirme: Müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak
ilk defa görevlendirilecekler ile daha önce yöneticilik görevinde bulunup hâlen öğretmen olarak
görev yapanlardan yöneticiliğe görevlendirilecekleri,

ı) Müdür: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim
kurumlarında müdürlük görevini ikinci görev kapsamında yürütenleri,

i) Müdür başyardımcısı: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve
yaygın eğitim kurumlarında müdür başyardımcılığı görevini ikinci görev kapsamında yürütenleri,

j) Müdür yardımcısı: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve
yaygın eğitim kurumlarında müdür yardımcılığı görevini ikinci görev kapsamında yürütenleri,

k) Öğretmen: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın
eğitim kurumlarında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) ve (B) bent-
leri kapsamında eğitim ve öğretim hizmeti yürütenleri,

l) Sözlü sınav: Yöneticiliğe ilk defa görevlendirilmek üzere başvuruda bulunanlardan
yazılı sınav puanı ile Ek-1’de yer alan Değerlendirme Formu üzerinden yapılacak değerlen-
dirmeye göre alınan puanın aritmetik ortalaması sonucunda oluşan puan sıralamasına göre en
yüksek puan alandan başlamak üzere, eğitim kurumlarının boş bulunan yönetici sayısının üç
katı adayın, sözlü sınav komisyonu tarafından Ek-3’te yer alan Sözlü Sınav Formu üzerinden
değerlendirilmesini,

m) Tür: Aynı derecedeki eğitim kurumlarından farklı eğitim programı uygulayan eğitim
kurumlarını,

n) Yazılı sınav: Yönetici olarak ilk defa görevlendirilecekleri belirlemek amacıyla Ba-
kanlık Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce veya Ölçme, Seçme
ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca çoktan seçmeli olarak yapılan sınavı, 

o) Yeniden görevlendirme: Bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanda dört yıllık
görev süresini dolduran yöneticilerin aynı ya da farklı eğitim kurumlarına, bulundukları eğitim
kurumunda aynı unvanda sekiz yıllık görev süresini dolduran yöneticilerin ise farklı eğitim
kurumlarına görevlendirilmelerini,

ö) Yıl: Göreve başlama tarihine göre geçen on iki aylık süreyi,
p) Yönetici: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim

kurumlarında müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlerini 657 sayılı Kanunun
88 inci ve 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddelerine göre ikinci görev
kapsamında yürütenleri,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Yönetici Olarak Görevlendirileceklerde Aranacak Şartlar

Yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak genel şartlar
MADDE 5 – (1) Yönetici olarak görevlendirileceklerde aşağıdaki genel şartlar aranır:
a) Yükseköğretim mezunu olmak.
b) Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor olmak.
c) Eğitim Yönetimi Sertifikasına sahip olmak.
ç) Yöneticiliğe ilk defa görevlendirilecekler bakımından bu Yönetmelikte belirtilen sı-

navlarda başarılı olmak.
d) Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğ-

retmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki
eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak.

e) Yazılı sınav başvurusunun son günü itibarıyla son dört yıl içinde adlî veya idarî so-
ruşturma sonucu yöneticilik görevi üzerinden alınmamış olmak.

f) Zorunlu çalışma gerektiren yerler dışındaki eğitim kurumu yöneticiliklerine görev-
lendirilecekler bakımından, ilgili mevzuatına göre zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamla-
mış, erteletmiş ya da bu yükümlülükten muaf tutulmuş olmak.

(2) Bazı alan öğretmenleri ya da tüm öğretmenleri yazılı sınav/değerlendirme/uygulama
sınavı sonucuna göre atanan eğitim kurumlarının yöneticiliklerine görevlendirileceklerde, bu
eğitim kurumlarına daha önce aynı süreçlerden geçerek öğretmen olarak atanmış olma şartı
aranmaz.

Müdür olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar
MADDE 6 – (1) Müdür olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini

taşımaları gerekir:
a) Müdür olarak görev yapmış olmak.
b) Kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı ve müdür yetkili öğretmen

olarak ayrı ayrı veya toplam en az bir yıl görev yapmış olmak.
c) Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında asaleten görev yapmış

olmak.
(2) Müdür olarak görevlendirileceklerde ayrıca;
a) Meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarına müdür olarak görevlendirileceklerde,

atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmenleri kapsamında olmak,
b) İmam hatip liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde, İmam Hatip Lisesi Mes-

lek Dersleri öğretmeni olmak,
c) Özel eğitim kurumlarına müdür olarak görevlendirileceklerde; bilim ve sanat mer-

kezleri için bilim sanat merkezinde kadrolu olarak görev yapmış olmak, rehberlik ve araştırma
merkezleri bakımından Rehberlik, diğer özel eğitim kurumları bakımından Özel Eğitim öğret-
meni olmak,

ç) Fen liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde Matematik, Fizik, Kimya veya
Biyoloji öğretmeni olmak,

d) Sosyal bilimler liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde Türk Dili ve Edebiyatı,
Tarih, Coğrafya, Felsefe, Psikoloji veya yabancı dil öğretmeni olmak,

e) Güzel sanatlar liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde Görsel Sanatlar/Resim
veya Müzik öğretmeni olmak,

f) Spor liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde Beden Eğitimi öğretmeni olmak,
şartları aranır.
(3) İkinci fıkrada belirtilen niteliklerde aday bulunmaması hâlinde, diğer alan öğret-

menlerinden de görevlendirme yapılabilir.
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Müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerde
aranacak özel şartlar

MADDE 7 – (1) Müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirile-
ceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları gerekir:

a) Müdür, kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı veya müdür yetkili
öğretmen olarak görev yapmış olmak.

b) Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında görev yapmış olmak.
c) Adaylık dâhil en az iki yıl öğretmen olarak görev yapmış olmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Komisyonlar

Yazılı sınav komisyonunun oluşumu ve çalışma usulü
MADDE 8 – (1) Yazılı sınav komisyonu; Bakan onayıyla Ölçme, Değerlendirme ve

Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan Yardımcısı veya Ölçme, Değer-
lendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürünün başkanlığında, Öğretmen Yetiştirme ve Ge-
liştirme Genel Müdürlüğü, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve
Personel Genel Müdürlüğünden birer daire başkanı ile bir hukuk müşavirinden oluşur. Aynı
usulle birer yedek üye belirlenir.

(2) Yazılı sınav komisyonu, üye tam sayısı ile toplanır. Asıl üyenin bulunmadığı top-
lantıya Komisyon başkanının çağrısı üzerine yedek üye katılır. Komisyon kararları oy çokluğu
ile alınır.

(3) Yazılı sınav komisyonunun sekretarya hizmetleri Ölçme, Değerlendirme ve Sınav
Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülür.

Yazılı sınav komisyonunun görevleri
MADDE 9 – (1) Yazılı sınav komisyonunun görevleri şunlardır:
a) Yazılı sınav tarihini belirlemek.
b) Yazılı sınav sorularını hazırlatmak.
c) Yazılı sınavların yapılmasını ve değerlendirilmesini sağlamak.
ç) Yazılı sınav sonuçlarının duyurulmasını sağlamak.
d) Yazılı sınava ilişkin itirazların sonuçlandırılmasını sağlamak.
e) Yazılı sınava ilişkin diğer iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.
İl değerlendirme komisyonunun oluşumu ve çalışma usulü
MADDE 10 – (1) İl değerlendirme komisyonu; il millî eğitim müdürünün ya da gö-

revlendireceği bir il millî eğitim müdür yardımcısı, ilçe millî eğitim müdürü veya il millî eğitim
müdürlüğü personelden sorumlu şube müdürünün başkanlığında, il millî eğitim müdürünce
il/ilçe millî eğitim şube müdürleri arasından belirlenecek dört üye ile eğitim, öğretim ve bilim
hizmetleri kolunda faaliyet gösteren sendikalardan ülke genelinde en fazla üyeye sahip ilk dört
sendikadan sendika genel merkezinin belirleyeceği birer temsilcinin katılımıyla oluşur. Aynı
usulle birer yedek üye belirlenir.

(2) Gerek görülmesi hâlinde aynı usulle birden fazla il değerlendirme komisyonu ku-
rulabilir.

(3) İl değerlendirme komisyonu, üye tam sayısı ile toplanır. Asıl üyenin bulunmadığı
toplantıya komisyon başkanının çağrısı üzerine yedek üye katılır. İl değerlendirme komisyonları
kararlarını oy çokluğu ile alır. Sendika temsilcilerinden herhangi bir nedenle komisyon top-
lantılarına katılım olmaması veya oylamaya katılmaması durumunda karar, mevcut katılanların
veya oy kullananların çoğunluğu ile alınır; eşitlik hâlinde başkanın aldığı karar esas alınır.

Sayfa : 4                                 RESMÎ GAZETE                                   5 Şubat 2021 – Sayı : 31386



(4) İl değerlendirme komisyonlarının başkan ve üyeleri, boşanmış olsalar dahi eşlerinin,
ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının ve evlatlıklarının değerlen-
dirmelerinde görev alamaz.

(5) İl değerlendirme komisyonunun sekretarya işlemleri il millî eğitim müdürlüklerinin
personelden sorumlu şube müdürlüğünce yürütülür.

İl değerlendirme komisyonunun görevleri
MADDE 11 – (1) İl değerlendirme komisyonu; ilk defa yönetici olarak görevlendiril-

mek isteyenlerden yazılı sınavda başarılı olanları Ek-1’de yer alan Değerlendirme Formu, ye-
niden yönetici olarak görevlendirilmek isteyenleri ise Ek-2’de yer alan Yönetici Değerlendirme
Formu üzerinden değerlendirmekle görevlidir.

Sözlü sınav komisyonunun oluşumu ve çalışma usulü
MADDE 12 – (1) Sözlü sınav komisyonu; il millî eğitim müdürünün ya da görevlen-

direceği bir il millî eğitim müdür yardımcısı, ilçe millî eğitim müdürü veya il millî eğitim mü-
dürlüğü insan kaynaklarından sorumlu şube müdürünün başkanlığında, il millî eğitim müdü-
rünce il/ilçe millî eğitim şube müdürleri arasından belirlenecek iki üyeden oluşur. Aynı usulle
birer yedek üye belirlenir.

(2) Gerek görülmesi hâlinde aynı usulle birden fazla sözlü sınav komisyonu kurulabilir.
(3) Sözlü sınav komisyonu, üye tam sayısı ile toplanır. Asıl üyenin bulunmadığı top-

lantıya komisyon başkanının çağrısı üzerine yedek üye katılır. Komisyon kararları oy çokluğu
ile alınır.

(4) Sözlü sınav komisyonu başkan ve üyeleri, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci
derece dâhil olmak üzere ikinci dereceye kadar kan ve kayın hısımlarının ve evlatlıklarının ka-
tıldığı sözlü sınavlarda görev alamaz.

(5) Sözlü sınav komisyonunun sekretarya işlemleri, il millî eğitim müdürlüklerinin in-
san kaynakları hizmetlerinden sorumlu şube müdürlüğünce yürütülür.

Sözlü sınav komisyonunun görevleri
MADDE 13 – (1) Sözlü sınav komisyonunun görevleri şunlardır:
a) Sözlü sınav sorularını hazırlamak veya hazırlatmak, sözlü sınavları Ek-3’te yer alan

Sözlü Sınav Formuna göre yapmak ve değerlendirmek.
b) Sözlü sınav sonuçlarının duyurulmasını sağlamak.
c) Sözlü sınava ilişkin itirazları sonuçlandırmak.
ç) Sözlü sınava ilişkin diğer iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim Yönetimi Sertifika Programı, İzlenecek Yöntem, Yazılı Sınav, 

Değerlendirme ve Sözlü Sınav

Eğitim Yönetimi Sertifika Programı
MADDE 14 – (1) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce eğitim yö-

netimi alanında hazırlanan Eğitim Yönetimi Sertifika Programı, uzaktan öğretim ve/veya yüz
yüze eğitim kapsamında uygulanır.

(2) Eğitim kurumu yöneticiliğine görevlendirilmek isteyen öğretmenlerden dördüncü
fıkra kapsamında hazırlanan yönergede belirlenen şartları taşıyanlar, Eğitim Yönetimi Sertifika
Programına katılmak üzere başvuruda bulunabilir. Eğitim Yönetimi Sertifika Programını ba-
şarıyla tamamlayanlara Eğitim Yönetimi Sertifikası verilir. Eğitim Yönetimi Sertifikası, alındığı
tarihi takip eden yıldan itibaren sekiz yıl süreyle geçerlidir.  

(3) Yönetici olarak görev yapmakta olanlardan Eğitim Yönetimi Sertifikasının geçerlik
süresi sona erenler, istemeleri hâlinde Eğitim Yönetimi Sertifika Programına alınır. Yönetici
olarak görev yapmakta olanlar, istemeleri hâlinde Eğitim Yönetimi Sertifikasının geçerlik süresi
içerisinde de Eğitim Yönetimi Sertifika Programına alınabilir. 
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(4) Eğitim Yönetimi Sertifikasına ilişkin tüm iş ve işlemler Öğretmen Yetiştirme ve
Geliştirme Genel Müdürlüğünce yürütülür ve sonuçlandırılır. Eğitim Yönetimi Sertifikasının
kapsamı, içeriği, sertifika programına katılım koşulları, eğitim şekli, ölçme ve değerlendirmesi
ve diğer hususlar yönerge ile belirlenir. 

Yönetici görevlendirmede izlenecek yöntem
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte öngörülen genel ve özel şartları taşımaları kaydıyla

müdür, müdür başyardımcılığı veya müdür yardımcılığına ilk defa görevlendirilecekler ile daha
önce yöneticilik görevinde bulunup hâlen öğretmen olarak görev yapanlar, ilk defa görevlendirme
kapsamında başvuruda bulunabilir. Yöneticiliğe ilk defa görevlendirme yazılı sınav, Ek-1’de
yer alan Değerlendirme Formu üzerinden yapılacak değerlendirme ve Ek-3’te yer alan Sözlü
Sınav Formu üzerinden yapılacak sözlü sınav sonuçlarına göre yapılır.

(2) Bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanda dört yıllık görev süresini dolduran
yöneticiler aynı ya da farklı eğitim kurumlarına, bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanda
sekiz yıllık görev süresini dolduran yöneticiler ise farklı eğitim kurumlarına, aynı unvanla ye-
niden görevlendirme kapsamında başvuruda bulunabilir. Yöneticiliğe yeniden görevlendiril-
meler, Ek-2’de yer alan Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden yapılacak değerlendirme
sonucuna göre belirlenen puanlar dikkate alınarak puan üstünlüğüne göre yapılır.

Yazılı sınav konuları ve ağırlıkları
MADDE 16 – (1) Yazılı sınav konuları ve ağırlıkları şunlardır:
a) Genel kültür: %20.
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi: %10.
c) Değerler eğitimi: %10.
ç) Eğitim ve öğretimde etik: %10.
d) Eğitim bilimleri: %30.
e) Mevzuat (T.C. Anayasası, 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu,

657 sayılı Kanun, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 1/11/1984 tarihli
ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 25/6/2001 tarihli ve
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu, 10/12/2003 tarihli ve
5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi
Kanunu, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Millî Eğitim Bakanlığı başlıklı Onuncu
Bölümünde yer alan hükümler): %20.

Yazılı sınav duyurusu ve başvuru
MADDE 17 – (1) Yazılı sınavlara ilişkin duyuru, sınav tarihinden en az otuz gün önce

Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir.
(2) Duyuruda; başvuru tarihi, süresi, sınavların yapılacağı tarih, sorulacak soru sayısı

ve puan değeri ile yazılı sınav komisyonunca belirlenecek diğer hususlara yer verilir.
(3) Bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyanlardan ilk defa yönetici görevlendirme

kapsamında görevlendirilmek isteyenler, yazılı sınava katılmak üzere başvuruda bulunabilir.
Yazılı sınav başvuruları elektronik ortamda alınır.

Yazılı sınav
MADDE 18 – (1) Yazılı sınav duyurusunun son günü itibarıyla 5 inci, 6 ncı ve 7 nci

maddelerde belirtilen şartları taşıyanlar arasından yönetici olarak ilk defa görevlendirilecekleri
belirlemek amacıyla Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce veya
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca çoktan seçmeli yazılı sınav yapılır. Bu
sınavda 100 puan üzerinden 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılır.

Sayfa : 6                                 RESMÎ GAZETE                                   5 Şubat 2021 – Sayı : 31386



(2) Yazılı sınavın yaptırılması durumunda;
a) Yazılı sınavın yürütülmesine ilişkin işlemler ve itiraza ilişkin hususlar bu Yönetmelik

hükümleri ve genel hükümler çerçevesinde hazırlanacak bir protokol ile belirlenir.
b) Yazılı sınavı yapan kurumlar tarafından istenecek her türlü sınav ücreti ve sınava

ilişkin diğer ödemeler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
(3) Yazılı sınav sonuçları, kesin sonuçların açıklandığı tarihten itibaren üç yıl süreyle

geçerlidir. Görevlendirmede kullanılan yazılı sınav puanı bir defadan fazla kullanılamaz. Yazılı
sınav puanını yükseltmek isteyenler yeniden yazılı sınava girebilir.

(4) Yazılı sınavların geçerlilik süresiyle sınırlı olmak ve daha önce görevlendirmede
kullanılmaması kaydıyla en yüksek yazılı sınav puanı dikkate alınır.

Yazılı sınav sonuçlarının duyurulması
MADDE 19 – (1) Yazılı sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz

gün içinde Bakanlığın internet sitesinde duyurulur.
Yazılı sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 20 – (1) Yazılı sınav sonuçlarına, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren en geç

beş iş günü içinde sınavı yapan birime itiraz edilebilir. Bu itirazlar sınavı yapan birim tarafından
en geç on iş günü içinde incelenerek karara bağlanır ve sonuç itiraz sahiplerine bildirilir.

(2) Yazılı sınavda hatalı sorunun tespit edilmesi veya yargı kararı sonucunda soruların
iptal edilmesi durumunda bu sorulara tekabül eden puanlar, diğer sorulara eşit şekilde dağıtılır.

Değerlendirme
MADDE 21 – (1) Yeniden yönetici olarak görevlendirilmek isteyenler Ek-2’de yer alan

Yönetici Değerlendirme Formu, ilk defa yönetici olarak görevlendirilmek isteyenlerden yazılı
sınavda başarılı olanlar ise Ek-1’de yer alan Değerlendirme Formu üzerinden il değerlendirme
komisyonu tarafından değerlendirmeye tabi tutulur.

Değerlendirme sonuçlarına itiraz
MADDE 22 – (1) Değerlendirme sonuçlarına, sonuçların ilan tarihinden itibaren en

geç beş iş günü içinde il millî eğitim müdürlüğü aracılığıyla itiraz edilebilir. Bu itirazlar, il de-
ğerlendirme komisyonu tarafından itiraz tarihinden itibaren en geç on iş günü içerisinde ince-
lenerek sonucu ilgiliye tebliğ edilir. 

Sözlü sınav konuları ve ağırlıkları
MADDE 23 – (1) Sözlü sınavda adaylar;
a) Yazılı sınav konuları (mevzuat ve genel kültür): %20,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü: %20,
c) Temsil kabiliyeti, liyakati, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu: %20,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı: %20,
d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı: %20,
yönlerinden, konuların ağırlık derecelerine göre sözlü sınav komisyonu tarafından de-

ğerlendirilir.
Sözlü sınav
MADDE 24 – (1) Yazılı sınav puanı ile Ek-1’de yer alan Değerlendirme Formu üze-

rinden yapılacak değerlendirmeye göre alınan puanın aritmetik ortalaması sonucunda oluşan
puan sıralamasına göre en yüksek puan alandan başlamak üzere, eğitim kurumlarının boş bu-
lunan yönetici sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip
olan adaylar da sözlü sınava çağrılır.

(2) Müdür, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı için yapılacak sözlü sınava
katılmaya hak kazanan adaylar, 23 üncü maddede belirtilen sözlü sınav konuları ve ağırlıkları
dikkate alınarak Ek-3’te yer alan Sözlü Sınav Formu üzerinden sözlü sınav komisyonunca 100
tam puan üzerinden değerlendirilir. 

(3) Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılır.
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Sözlü sınav sonuçlarının duyurulması ve itiraz
MADDE 25 – (1) Sözlü sınav sonuçları, sınavların tamamlandığı tarihten itibaren en

geç on iş günü içinde il millî eğitim müdürlüklerinin internet sitesinde duyurulur.
(2) Sözlü sınav sonuçlarına, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren en geç beş iş günü

içinde ilgili il millî eğitim müdürlüğüne itiraz edilebilir. Bu itirazlar en geç beş iş günü içinde
sözlü sınav komisyonunca incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonuçları, il millî eğitim müdür-
lüklerince itiraz sahiplerine duyurulur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Görevlendirme

Yönetici olarak ilk defa görevlendirileceklere ilişkin duyuru ve başvuru
MADDE 26 – (1) Müdür, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı boş bulunan

eğitim kurumları ile dört ve sekiz yıllık görev süresini dolduran müdür, müdür başyardımcısı
ve müdür yardımcılarından boşalacak eğitim kurumları, il millî eğitim müdürlüklerinin internet
sitesinde duyurulur.

(2) Sözlü sınavda başarılı olan adaylardan müdür, müdür başyardımcısı veya müdür
yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilmek isteyenlerin başvuruları elektronik ortamda alınır.
Başvurular, yöneticilik unvanlarından yalnızca biri için yapılabilir.

(3) Müdür, müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendiril-
mek üzere başvuruda bulunanlara en fazla 20 eğitim kurumu tercih etme hakkı verilir.

Müdür olarak ilk defa görevlendirme
MADDE 27 – (1) Sözlü sınavda başarılı olan adaylardan müdür olarak ilk defa görev-

lendirilmek üzere başvuruda bulunanların görevlendirmeye esas puanları; yazılı sınav puanının
%50’si, değerlendirme sonucu alınan puanın %30’u ve sözlü sınav sonucu alınan puanının
%20’si dikkate alınarak belirlenir. Görevlendirmeye esas puanlar, kesin sonuçların ilan edildiği
tarihten itibaren bir sonraki yazılı sınav başvuru tarihinin ilk gününe kadar geçerlidir.

(2) Müdür olarak ilk defa görevlendirilmek isteyen adaylardan;
a) Okul Öncesi öğretmenlerinden anaokullarına müdür olarak görevlendirilme isteğinde

bulunanlara,
b) Sınıf Öğretmenliği öğretmenlerinden ilkokullara müdür olarak görevlendirilme is-

teğinde bulunanlara,
c) Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi öğretmenlerinden imam hatip ortaokullarına müdür

olarak görevlendirme isteğinde bulunanlara,
ç) Konaklama ve Seyahat Hizmetleri, Muhasebe ve Finansman, Yiyecek İçecek Hizmet-

leri, Halkla İlişkiler ve Organizasyon ve Gıda Teknolojisi alan öğretmenlerinden öğretmenevi ve
akşam sanat okullarına müdür olarak görevlendirme isteğinde bulunanlara,

söz konusu eğitim kurumları ile sınırlı olmak üzere, birinci fıkraya göre belirlenen gö-
revlendirmeye esas puana beş puan daha ilave edilir.

(3) Kurucu müdür olarak görev yapmış olanlardan kurucu müdür olarak görev yaptığı
eğitim kurumuna müdür normu verildikten sonra yapılacak ilk müdür görevlendirmesinde mü-
dür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara, söz konusu eğitim kurumları ile sınırlı olmak
üzere, birinci fıkraya göre belirlenen görevlendirmeye esas puana ayrıca dört puan daha ilave
edilir.

(4) Müdür olarak ilk defa görevlendirilmeye hak kazanan adaylar, birinci, ikinci ve
üçüncü fıkralara göre belirlenen puanlar üzerinden puan üstünlüğüne göre tercihleri de dikkate
alınarak il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile müdür olarak görevlendirilir.
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(5) Adayların puanlarının eşitliği halinde, sırasıyla yazılı sınav puanı, Ek-1’de yer alan
Değerlendirme Formuna göre değerlendirme puanı, sözlü sınav puanı, yöneticilikteki hizmet
süresi, öğretmenlikteki hizmet puanı fazla olan adayın görevlendirmesi yapılır. Eşitliğin devamı
hâlinde görevlendirilecek aday bilgisayar kurası ile belirlenir.

(6) Görevlendirme işlemleri, itirazların sonuçlandırıldığı tarihten itibaren en geç on beş
iş günü içinde tamamlanır.

(7) Müdür ihtiyacı karşılanamayan eğitim kurumlarının müdürlüğüne, görevlendirmeye
esas puanların geçerli olduğu süreyle sınırlı olmak üzere, müdür olarak görevlendirilemeyenler
arasından aynı usulle görevlendirme yapılabilir.

Müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirme
MADDE 28 – (1) Sözlü sınavda başarılı olan adaylardan müdür başyardımcısı veya

müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilmek üzere başvuruda bulunanların görevlendir-
meye esas puanları; yazılı sınav puanının %50’si, değerlendirme sonucu alınan puanın %30’u
ve sözlü sınav sonucu alınan puanının %20’si dikkate alınarak belirlenir. Görevlendirmeye esas
puanlar, kesin sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren bir sonraki yazılı sınav başvuru tarihinin
ilk gününe kadar geçerlidir.

(2) Müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilmek isteyen
adaylardan;

a) Okul Öncesi öğretmenlerinden anaokullarına müdür başyardımcısı ve müdür yar-
dımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

b) Sınıf Öğretmenliği öğretmenlerinden ilkokullara müdür başyardımcısı ve müdür yar-
dımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

c) Matematik, Fizik, Kimya veya Biyoloji öğretmenlerinden fen liselerine müdür baş-
yardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

ç) Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Psikoloji veya yabancı dil öğret-
menlerinden sosyal bilimler liselerine müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak gö-
revlendirilme isteğinde bulunanlara,

d) Görsel Sanatlar veya Müzik öğretmenlerinden güzel sanatlar liselerine müdür baş-
yardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

e) Beden Eğitimi öğretmenlerinden spor liselerine müdür başyardımcısı ve müdür yar-
dımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

f) Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi öğretmenlerinden imam hatip ortaokullarına müdür
başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

söz konusu eğitim kurumları ile sınırlı olmak üzere, birinci fıkraya göre belirlenen gö-
revlendirmeye esas puana beş puan daha ilave edilir. 

(3) Müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilmek üzere
başvuruda bulunan adaylar, birinci fıkraya göre belirlenen görevlendirmeye esas puan üstün-
lüğüne göre tercihleri de dikkate alınarak il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı
ile müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.

(4) Adayların puanlarının eşitliği halinde, sırasıyla yazılı sınav puanı, Ek-1’de yer alan
Değerlendirme Formuna göre değerlendirme sonucu alınan puanı, sözlü sınav puanı, yönetici-
likteki hizmet süresi, öğretmenlikteki hizmet puanı fazla olan adayın görevlendirmesi yapılır.
Eşitliğin devamı hâlinde görevlendirilecek aday bilgisayar kurası ile belirlenir.

(5) Görevlendirme işlemleri, itirazların sonuçlandırıldığı tarihten itibaren en geç on beş
iş günü içinde tamamlanır.

(6) Müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı ihtiyacı karşılanamayan eğitim kurum-
larının müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılıklarına; görevlendirmeye esas puanların ge-
çerli olduğu süreyle sınırlı olmak üzere, yönetici olarak görevlendirilemeyenler arasından aynı
usulle görevlendirme yapılabilir.
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Yönetici olarak yeniden görevlendirileceklere ilişkin duyuru ve başvuru
MADDE 29 – (1) Müdür, müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak yeniden

görevlendirilecekler bakımından, ilk defa yönetici görevlendirmesi yapılmadan önce olmak
üzere, boş bulunan eğitim kurumları ile dört ve sekiz yıllık görev süresini dolduran müdür,
müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarından boşalacak eğitim kurumları, il millî eğitim
müdürlüklerinin internet sitesinde duyurulur.

(2) Bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanda dört yıllık görev süresini dolduran
yöneticiler aynı ya da farklı eğitim kurumlarına, bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanda
sekiz yıllık görev süresini dolduran yöneticiler ise farklı eğitim kurumlarına aynı unvanla ye-
niden görevlendirilme isteğinde bulunabilir. Bunların başvuruları elektronik ortamda alınır.

(3) Müdür, müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak yeniden görevlendiril-
mek üzere başvuruda bulunanlara en fazla 20 eğitim kurumu tercih etme hakkı verilir.

Müdürlüğe yeniden görevlendirme
MADDE 30 – (1) Bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanda dört yıllık görev sü-

resini dolduran müdürler aynı ya da farklı eğitim kurumlarına, bulundukları eğitim kurumunda
aynı unvanda sekiz yıllık görev süresini dolduran müdürler ise farklı eğitim kurumlarına müdür
olarak yeniden görevlendirilmek üzere başvuruda bulunabilir. Başvuruda bulunan adayların
görevlendirmeye esas puanları; Ek-2’de yer alan Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden ya-
pılacak değerlendirmeye göre oluşan puanlar dikkate alınarak belirlenir.

(2) Müdür olarak yeniden görevlendirilecek adaylardan;
a) Okul Öncesi öğretmenlerinden anaokullarına müdür olarak görevlendirilme isteğinde

bulunanlara,
b) Sınıf Öğretmenliği öğretmenlerinden ilkokullara müdür olarak görevlendirilme is-

teğinde bulunanlara,
c) Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi öğretmenlerinden imam hatip ortaokullarına müdür

olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,
söz konusu eğitim kurumları ile sınırlı olmak üzere, birinci fıkraya göre belirlenen gö-

revlendirmeye esas puana beş puan daha ilave edilir. 
(3) Müdürlükte dört yıllık görev süresini tamamlayanlardan hâlen müdür olarak görev

yaptıkları eğitim kurumuna yeniden müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara, söz
konusu eğitim kurumları ile sınırlı olmak üzere, birinci ve ikinci fıkralara göre belirlenen gö-
revlendirmeye esas puanlarına dört puan daha ilave edilir.

(4) Müdür olarak yeniden görevlendirilmek isteyen adaylar, birinci, ikinci ve üçüncü
fıkralara göre belirlenen görevlendirmeye esas puan üstünlüğüne göre tercihleri de dikkate alı-
narak il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile yeniden müdür olarak görev-
lendirilir.

(5) Adayların puanlarının eşitliği halinde, sırasıyla eğitim yönetimi alanında doktora
yapan, diğer alanlarda doktora yapan, eğitim yönetimi alanında yüksek lisans yapan, diğer
alanlarda yüksek lisans yapan, yöneticilikteki hizmet süresi fazla olan, öğretmenlikteki hizmet
puanı fazla olan adayın görevlendirmesi yapılır. Eşitliğin devamı hâlinde görevlendirilecek
aday bilgisayar kurası ile belirlenir.

Müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak yeniden görevlendirme
MADDE 31 – (1) Bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanda dört yıllık görev sü-

resini dolduran müdür başyardımcıları ile müdür yardımcıları aynı ya da farklı eğitim kurum-
larına, bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanda sekiz yıllık görev süresini dolduran müdür
başyardımcıları ile müdür yardımcıları ise farklı eğitim kurumlarına müdür başyardımcısı veya
müdür yardımcısı olarak yeniden görevlendirilmek üzere başvuruda bulunabilir. Başvuruda
bulunan adayların görevlendirmeye esas puanları; Ek-2’de yer alan Yönetici Değerlendirme
Formu üzerinden yapılacak değerlendirmeye göre oluşan puanlar dikkate alınarak belirlenir.
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(2) Müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak yeniden görevlendirilecek aday-
lardan;

a) Okul Öncesi öğretmenlerinden anaokullarına müdür başyardımcısı ve müdür yar-
dımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

b) Sınıf Öğretmenliği öğretmenlerinden ilkokullara müdür başyardımcısı ve müdür yar-
dımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

c) Matematik, Fizik, Kimya veya Biyoloji öğretmenlerinden fen liselerine müdür baş-
yardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

ç) Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Psikoloji veya yabancı dil öğret-
menlerinden sosyal bilimler liselerine müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak gö-
revlendirilme isteğinde bulunanlara,

d) Görsel Sanatlar veya Müzik öğretmenlerinden güzel sanatlar liselerine müdür baş-
yardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

e) Beden Eğitimi öğretmenlerinden spor liselerine müdür başyardımcısı ve müdür yar-
dımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

f) Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi öğretmenlerinden imam hatip ortaokullarına müdür
başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

söz konusu eğitim kurumları ile sınırlı olmak üzere birinci fıkraya göre belirlenen gö-
revlendirmeye esas puana beş puan daha ilave edilir. 

(3) Müdür başyardımcılığı veya müdür yardımcılığında dört yıllık görev süresini ta-
mamlayanlardan hâlen müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görev yaptıkları
eğitim kurumuna yeniden müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirilme
isteğinde bulunanlara, söz konusu eğitim kurumları ile sınırlı olmak üzere, birinci fıkraya göre
belirlenen görevlendirmeye esas puanlarına dört puan daha ilave edilir.

(4) Müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak yeniden görevlendirilmek is-
teyen adaylar, birinci ve ikinci fıkralara göre belirlenen görevlendirmeye esas puan üstünlüğüne
göre tercihleri de dikkate alınarak il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile
yeniden müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.

(5) Adayların puanlarının eşitliği halinde, sırasıyla eğitim yönetimi alanında doktora
yapan, diğer alanlarda doktora yapan, eğitim yönetimi alanında yüksek lisans yapan, diğer
alanlarda yüksek lisans yapan, yöneticilikteki hizmet süresi fazla olan, öğretmenlikteki hizmet
puanı fazla olan adayın görevlendirmesi yapılır. Eşitliğin devamı hâlinde görevlendirilecek
aday bilgisayar kurası ile belirlenir.

ALTINCI BÖLÜM
Ortak Hükümler

Yönetici görevlendirmede esas alınacak hususlar
MADDE 32 – (1) Yöneticiler dört yıllığına görevlendirilir.
(2) Aynı unvanla aynı eğitim kurumunda sekiz yıldan fazla süreyle yönetici olarak görev

yapılamaz.
(3) Bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanla dört yıldan fazla, sekiz yıldan az görev

yapanlardan aynı eğitim kurumuna yönetici olarak görevlendirilenlerin görevleri, sekiz yılın
dolduğu tarih itibarıyla bu Yönetmelikte öngörüldüğü şekilde sonlandırılır.

(4) Anaokullarının müdür yardımcılarından en az biri Okul Öncesi öğretmenleri ara-
sından; ilkokulların müdür yardımcılarından en az biri Sınıf Öğretmenliği öğretmenleri ara-
sından; fen liselerinin müdür yardımcılarından en az biri Matematik, Fizik, Kimya veya Biyo-
loji öğretmenleri arasından; sosyal bilimler liselerinin müdür yardımcılarından en az biri Türk
Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Psikoloji veya yabancı dil öğretmenleri arasından;
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güzel sanatlar liselerinin müdür yardımcılarından en az biri Görsel Sanatlar veya Müzik öğ-
retmenleri arasından; spor liselerinin müdür yardımcılarından en az biri Beden Eğitimi öğret-
menleri arasından; imam hatip liselerinin müdür yardımcılarından en az biri İmam Hatip Lisesi
Meslek Dersleri öğretmenleri arasından; imam hatip ortaokullarının müdür yardımcılarından
en az biri Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi öğretmenleri arasından; bilim ve sanat merkezleri, reh-
berlik ve araştırma merkezlerinin müdür yardımcılarından en az biri Rehberlik, diğer özel eği-
tim kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri Özel Eğitim öğretmenleri arasından; mes-
lekî ve teknik eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri atölye, laboratuvar veya
meslek dersleri öğretmenleri arasından görevlendirilir. Bu fıkrada belirtilen niteliklerde yeterli
sayıda aday bulunmaması hâlinde, diğer alan öğretmenlerinden de görevlendirme yapılabilir.

(5) Öğrencilerinin tamamı kız olan eğitim kurumlarının müdürleri ile bu kurumlar ve
yatılı kız öğrencisi bulunan eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri kadın aday-
lar arasından görevlendirilir. Öğrencilerinin tamamı kız olan eğitim kurumlarından 6 ncı mad-
denin ikinci fıkrası kapsamında bulunanlara yapılacak müdür görevlendirmesinde, alan önceliği
dikkate alınır.

(6) Karma eğitim yapılan ve müdür yardımcısı sayısı üç ve daha fazla olan eğitim ku-
rumlarının müdür yardımcılarından en az biri kadın adaylar arasından görevlendirilir.

(7) Beşinci ve altıncı fıkralarda belirtilen niteliklerde yeterli sayıda aday bulunmaması
hâlinde, erkek öğretmenler arasından da görevlendirme yapılabilir.

(8) Yönetici ihtiyacı karşılanamayan eğitim kurumlarının yönetici ihtiyacı, öncelikle
36 ncı maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamında bulunan yöneticilerin görevlendi-
rilmesi yoluyla karşılanır.

(9) Yöneticiliğe yeniden görevlendirme kapsamında başvuruda bulunanlardan görev-
lendirmeye hak kazananlar, ilk defa yönetici görevlendirme kapsamında başvuruda buluna-
maz.

(10) Yöneticilik görevlerinin herhangi bir nedenle sona ermesine bağlı olarak öğret-
menliğe atananlardan yönetici olarak görevlendirilmek isteyenlerin görevlendirilmeleri, ilk
defa görevlendirme kapsamında yazılı sınav, Ek-1’de yer alan Değerlendirme Formu üzerinden
yapılacak değerlendirme ve Ek-3’te yer alan Sözlü Sınav Formu üzerinden yapılacak sözlü sı-
nav sonuçlarına göre yapılır. 

(11) Yönetici görevlendirme takvimi Bakanlıkça belirlenerek Bakanlık internet sitesinde
duyurulur.

Yöneticilik görev süresi hesaplanması
MADDE 33 – (1) Yöneticilikte geçen dört yıllık sürenin hesabında; en son yapılan gö-

revlendirme tarihinden itibaren aynı unvanla geçirilen hizmet sürelerinin toplamı esas alınır.
Yöneticilik görevinin sona ereceği tarih; ders yılının içinde olması halinde dört yıllık sürenin
dolduğu tarihin içinde bulunduğu ders yılının son günü, ders yılının dışında olması halinde
dört yıllık sürenin dolduğu tarihi takip eden ders yılının son günüdür.

(2) Aynı unvanla aynı eğitim kurumunda geçen sekiz yıllık sürenin hesabında; aynı eği-
tim kurumunda aynı unvanla geçirilen hizmet sürelerinin toplamı esas alınır. Bu durumda olan-
ların yöneticilik görevinin sona ereceği tarih; ders yılının içinde olması halinde sekiz yıllık sü-
renin dolduğu tarihin içinde bulunduğu ders yılının son günü, ders yılının dışında olması halinde
sekiz yıllık sürenin dolduğu tarihi takip eden ders yılının son günüdür.

(3) Yönetici olarak görev yapmakta iken diğer eğitim kurumlarında veya diğer kurum-
larda vekâleten veya geçici olarak görevlendirilenlerin bu görev süreleri ile yıllık izin, hastalık
izni, aylıksız izin ve benzeri nedenlerle fiilen yapılmayan yöneticilik görevleri, kadrolarının
bulunduğu eğitim kurumlarındaki dört ve sekiz yıllık sürenin hesabında değerlendirilir.
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Kurucu müdürlüğe görevlendirme
MADDE 34 – (1) Yeni açılmakta olan eğitim kurumlarını eğitim ve öğretime hazır hale

getirmek üzere, eğitim kurumunun eğitim ve öğretime açılıp kuruma müdür norm kadrosu ve-
rildiği tarihe kadar geçen süre içerisinde yönetim hizmetlerini yürütmek üzere, müdür görev-
lendirmesine ilişkin şartları taşıyanlar arasından il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine vali
tarafından kurucu müdür görevlendirilir.

Müdür yetkili öğretmenliğe görevlendirme
MADDE 35 – (1) Müdür norm kadrosu bulunmayan eğitim kurumlarında görev yap-

mak üzere, o eğitim kurumunda görevli öğretmenler arasından, öğretmenlik görevi yanında
yönetim hizmetlerini de yürütmek üzere, il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine vali tarafın-
dan müdür yetkili öğretmen görevlendirilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Yöneticilik Görevinin Sonlandırılması ve Devamı

Yöneticilik görevinin sona ereceği ve devam edeceği durumlar
MADDE 36 – (1) Yöneticilik görevi;
a) Görevlendirildikleri tarihe göre dört yıllık hizmet süresinin dolduğu tarihin içinde

bulunduğu ders yılının, dört yıllık sürenin dolduğu tarihin ders yılının dışında olması halinde
ise dört yıllık sürenin dolduğu tarihi takip eden ders yılının bittiği,

b) Aynı eğitim kurumunda aynı unvanla sekiz yıllık hizmet süresinin dolduğu tarihin
içinde bulunduğu ders yılının, sekiz yıllık sürenin dolduğu tarihin ders yılının dışında olması
halinde ise sekiz yıllık sürenin dolduğu tarihi takip eden ders yılının bittiği,

c) Eğitim müşaviri ve eğitim ataşesi olarak atananlar ile Bakanlıklararası Ortak Kültür
Komisyonu kararıyla yurt dışında görevlendirilenler ve uluslararası kuruluşlarda görevlendi-
rilenlerin bu atama veya görevlendirmenin yapıldığı,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında başka bir göreve bir yıl veya daha fazla süreyle geçici
veya sürekli olarak görevlendirilenlerin bu görevlendirmenin yapıldığı; bunlardan Bakanlığın
merkez veya taşra teşkilatı ile eğitim kurumlarında yönetici olarak geçici görevlendirilenler
hariç olmak üzere, Bakanlığın merkez veya taşra teşkilatı ile eğitim kurumlarında ya da diğer
kurumlarda bir yıldan az süreyle görevlendirilenlerin toplamda bir yılın dolduğu,

d) Bir yıl veya daha fazla süreyle aylıksız izin alanların aylıksız izinlerinin başladığı,
e) 4688 sayılı Kanunun 18 inci maddesine göre bir yıl veya daha fazla süreyle aylıksız

izne ayrılanların aylıksız izinlerinin başladığı,
tarihten itibaren sona erer.
(2) Yöneticilikleri birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerine göre sona erenler; alanlarında

boş norm kadro olması ve istemeleri hâlinde kadrolarının bulunduğu eğitim kurumuna, aksi
durumda ise öncelikli olarak kadrolarının bulunduğu ilçe içerisinde durumlarına uygun bir eği-
tim kurumuna, ilçe içerisinde durumlarına uygun norm kadro bulunmaması halinde ise il içe-
risinde istekleri de dikkate alınarak alanlarında boş norm kadro bulunan eğitim kurumuna öğ-
retmen olarak atanır.

(3) Yöneticilikleri birinci fıkranın (c), (ç), (d) ve (e) bentlerine göre sona erenler, söz
konusu görev veya aylıksız iznin bitimini müteakip, kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda
alanlarında boş norm kadro olması ve istemeleri hâlinde bu eğitim kurumuna; aksi durumda
ise öncelikli olarak kadrolarının bulunduğu ilçe içerisinde durumlarına uygun bir eğitim kuru-
muna, ilçe içerisinde durumlarına uygun norm kadro bulunmaması halinde ise il içerisinde is-
tekleri de dikkate alınarak alanlarında boş norm kadro bulunan eğitim kurumuna öğretmen ola-
rak atanır.
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(4) Birleştirilen eğitim kurumlarında yönetici olarak görev yapanlar bakımından, eğitim
kurumunun yeni statüsüne göre o eğitim kurumunda yönetici olarak görev yapma şartlarını ta-
şımayanlar ile şartları taşıyanlardan hizmet puanı, hizmet puanının eşit olması durumunda ise
sırasıyla yöneticilikteki hizmet süresi, öğretmenlikteki hizmet süresi daha az olanlardan belir-
lenecek fazla durumunda olanlar, il içinde ilan edilecek durumlarına uygun ihtiyaç bulunan
eğitim kurumlarına aynı yöneticilik görevi ile sınırlı olmak ve kalan görev sürelerini tamam-
lamak üzere yönetici olarak görevlendirilme isteğinde bulunabilir. Aynı eğitim kurumuna aynı
yöneticilik görevi için birden fazla görevlendirilme isteği olması durumunda sırasıyla, yöneti-
cilikteki hizmet süresi fazla, öğretmenlikteki hizmet puanı fazla olan adayın görevlendirmesi
yapılır. Eşitliğin devamı hâlinde görevlendirilecek aday bilgisayar kurası ile belirlenir. Bu ko-
numda olanlardan yönetici olarak görevlendirme isteğinde bulunmayanlar ile isteklerine rağ-
men yönetici olarak görevlendirilemeyenler, kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda alan-
larında boş norm kadro olması ve istemeleri hâlinde bu eğitim kurumuna; aksi durumda ise
öncelikli olarak kadrolarının bulunduğu ilçe içerisinde durumlarına uygun bir eğitim kurumuna,
ilçe içerisinde durumlarına uygun norm kadro bulunmaması halinde ise il içerisinde istekleri
de dikkate alınarak alanlarında boş norm kadro bulunan eğitim kurumuna öğretmen olarak atanır.

(5) Kapatılan eğitim kurumlarında yönetici olarak görev yapanlar, il içinde durumlarına
uygun ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına aynı yöneticilik görevi ile sınırlı olmak ve kalan
görev sürelerini tamamlamak üzere istekleri de dikkate alınarak öncelikle görevlendirilirler.
Aynı eğitim kurumuna aynı yöneticilik görevi için birden fazla görevlendirilme isteği olması
durumunda sırasıyla, yöneticilikteki hizmet süresi fazla, öğretmenlikteki hizmet puanı fazla
olan adayın görevlendirmesi yapılır. Eşitliğin devamı hâlinde görevlendirilecek aday bilgisayar
kurası ile belirlenir. Bu konumda olanlardan yönetici olarak görevlendirme isteğinde bulun-
mayanlar ile isteklerine rağmen yönetici olarak görevlendirilemeyenler, öncelikli olarak kad-
rolarının bulunduğu ilçe içerisinde durumlarına uygun bir eğitim kurumuna, ilçe içerisinde du-
rumlarına uygun norm kadro bulunmaması halinde ise il içerisinde istekleri de dikkate alınarak
alanlarında boş norm kadro bulunan eğitim kurumuna öğretmen olarak atanır.

(6) Dönüştürülen eğitim kurumlarının dönüştürülmeden önceki yöneticileri, kalan görev
sürelerini dönüştürülen eğitim kurumunda tamamlar.

Yöneticilik görevinden ayrılma
MADDE 37 – (1) Yöneticilik görevlerinden istekleri üzerine ayrılanlar, bulundukları

eğitim kurumunda alanlarında boş norm kadro olması ve istemeleri hâlinde bu eğitim kuru-
muna; aksi durumda ise öncelikli olarak kadrolarının bulunduğu ilçe içerisinde durumlarına
uygun bir eğitim kurumuna, ilçe içerisinde durumlarına uygun norm kadro bulunmaması ha-
linde ise il içerisinde istekleri de dikkate alınarak alanlarında boş norm kadro bulunan eğitim
kurumuna öğretmen olarak atanır.

(2) Yöneticilik görevlerinden, aile birliği, can güvenliği, sağlık durumu mazeretlerine
veya alan değişikliğine bağlı yer değiştirenler, üst yöneticilik görevine görevlendirilenler ve
36 ncı maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları ile 39 uncu maddenin ikinci fıkrasına göre öğ-
retmenliğe atananlar hariç olmak üzere, dört yıllık görev süreleri dolmadan herhangi bir nedenle
istekleri üzerine ayrılanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren yazılı sınav başvuru tarihinin son günü
itibarıyla aradan bir yıl geçmeden yönetici olarak görevlendirilmek üzere başvuruda buluna-
maz.

Yöneticilik görevinden alınma
MADDE 38 – (1) Eğitim kurumu yöneticilerinden haklarında yapılan adlî ve idarî so-

ruşturma sonucu hazırlanan raporların yetkili amir ve kurullarca değerlendirilmesi sonucuna
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göre yöneticilik görevinden alınma teklifi getirilen eğitim kurumu yöneticileri, durumlarına
uygun ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanır. Bu şekilde görevinden alı-
nanlar, aradan dört yıl geçmeden yönetici olarak görevlendirilmek üzere başvuruda buluna-
maz.

Yönetici norm kadrosunda değişiklik
MADDE 39 – (1) Norm kadro fazlası müdür yardımcıları, hizmet puanı daha az olan-

dan başlamak üzere belirlenir. Hizmet puanının eşit olması durumunda ise sırasıyla yönetici-
likteki hizmet süresi, öğretmenlikteki hizmet süresi daha az olan norm kadro fazlası olarak be-
lirlenir.

(2) İlgili mevzuatında belirtilen yöneticilik norm kadrosuna esas kriterler çerçevesinde
müdür, müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı norm kadrolarının bazıları veya tamamı
kaldırılan eğitim kurumlarında norm kadro fazlası olanlar, il içinde ilan edilecek durumlarına
uygun ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına aynı yöneticilik görevi ile sınırlı olmak ve kalan
görev sürelerini tamamlamak üzere yönetici olarak görevlendirilme isteğinde bulunabilir. Aynı
eğitim kurumuna aynı yöneticilik görevi için birden fazla görevlendirilme isteği olması duru-
munda sırasıyla, yöneticilikteki hizmet süresi fazla, öğretmenlikteki hizmet puanı fazla olan
adayın görevlendirmesi yapılır. Eşitliğin devamı hâlinde görevlendirilecek aday bilgisayar ku-
rası ile belirlenir. Bu kapsamda başka eğitim kurumlarına görevlendirilmek istemeyenler veya
tercihlerine görevlendirilemeyenler, kalan yöneticilik görev sürelerini bulundukları eğitim ku-
rumunda tamamlar. Bu konumda olanlardan kalan görev sürelerini bulundukları eğitim kuru-
munda tamamlamak istemeyenler ile diğer eğitim kurumlarında yönetici olarak görevlendirme
isteğinde bulunmayanlar, kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda alanlarında boş norm kad-
ro olması ve istemeleri hâlinde bu eğitim kurumuna; aksi durumda ise öncelikli olarak kadro-
larının bulunduğu ilçe içerisinde durumlarına uygun bir eğitim kurumuna, ilçe içerisinde du-
rumlarına uygun norm kadro bulunmaması halinde ise il içerisinde istekleri de dikkate alınarak
alanlarında boş norm kadro bulunan eğitim kurumuna öğretmen olarak atanır.

Bazı eğitim kurumu yöneticiliklerinden ayrılanların bu eğitim kurumlarına
öğretmen olarak atanmaları

MADDE 40 – (1) Bazı alan öğretmenleri ya da tüm öğretmenleri yazılı sınav/değer-
lendirme/uygulama sınavı sonucuna göre atanan eğitim kurumunda görev yapmakta iken yö-
neticilik görevi herhangi bir nedenle sona erenlerden yönetici olarak görev yaptıkları eğitim
kurumlarına öğretmen olarak atanmak isteyenlerde, geçerlilik süresi sona ermemiş olması kay-
dıyla daha önce bu eğitim kurumlarına aynı süreçlerden geçerek öğretmen olarak atanmış olma
şartı aranır. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 41 – (1) 21/6/2018 tarihli ve 30455 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî

Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği yürürlükten kal-
dırılmıştır.

Yürütülmekte olan uygulamalar
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılan Millî Eğitim Ba-

kanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde baş-
latılan iş ve işlemler, aynı Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılır.
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Mevcut yöneticiler
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte yönetici olarak

görev yapmakta olanlar dört yıllık görevlendirme süreleri sona erinceye kadar görevlerine de-
vam ederler. Bunlardan yöneticiliğe yeniden görevlendirme kapsamında başvuruda bulunmak
isteyenlerin, dört yıllık görevlendirme süreleri sona ermeden önce sertifika programına katıl-
maları ve başvuru tarihinin son günü itibarıyla Eğitim Yönetimi Sertifikası almaya hak kazan-
mış olmaları gerekir. Bu konumda olup yeniden görevlendirme kapsamında başvuruda bulu-
nanlardan başvuru tarihinin son günü itibarıyla Eğitim Yönetimi Sertifikası almaya hak kaza-
nanlar, durumlarına göre 30 uncu ve 31 inci madde hükümleri çerçevesinde yönetici olarak
görevlendirilmek üzere değerlendirilir.

(2) Eğitim Yönetimi Sertifika Programına katılmayanlar ile Eğitim Yönetimi Sertifika
Programına katılıp başarılı olamayanların yöneticilikleri, dört yıllık görev sürelerinin bitimini
müteakip sona erer. Bu durumda olanlar, 36 ncı maddenin ikinci fıkrasına göre öğretmen olarak
atanır. 

Yönetmelik kapsamında bulunmayan eğitim kurumlarında görev yapan yöneticiler
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci madde-

sinin dokuzuncu fıkrası kapsamında bulunan eğitim kurumlarında yönetici olarak görev ya-
panlar, bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda ilk defa yönetici görevlendirme kapsamında
diğer eğitim kurumlarına yönetici olarak görevlendirme isteğinde bulunabilir. 

(2) Bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yönetici olarak görevlendirildikleri eğitim
kurumları daha sonra 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinin dokuzun-
cu fıkrası kapsamına alınanlar, dört yıllık görev sürelerinin bitiminde bu Yönetmelik hükümleri
doğrultusunda yeniden yönetici görevlendirme kapsamında diğer eğitim kurumlarına yönetici
olarak görevlendirme isteğinde bulunabilir. 

(3) Bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yönetici olarak görevlendirildikleri eğitim
kurumları daha sonra 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinin dokuzun-
cu fıkrası kapsamına alınanlardan dört yıllık görev süreleri dolmadan yöneticilik görevinden
alınanlar, ilk defa yönetici görevlendirme takviminden sonra il içinde durumlarına uygun ihti-
yaç bulunan eğitim kurumlarına aynı yöneticilik görevi ile sınırlı olmak ve kalan görev süre-
lerini tamamlamak üzere istekleri de dikkate alınarak görevlendirilir. Aynı eğitim kurumuna
aynı yöneticilik görevi için birden fazla görevlendirilme isteği olması durumunda sırasıyla,
yöneticilikteki hizmet süresi fazla, öğretmenlikteki hizmet puanı fazla olan adayın görevlen-
dirmesi yapılır. Eşitliğin devamı hâlinde görevlendirilecek aday bilgisayar kurası ile belirlenir.
Bu konumda olanlardan yönetici olarak görevlendirme isteğinde bulunmayanlar ile isteklerine
rağmen yönetici olarak görevlendirilemeyenler, öncelikli olarak kadrolarının bulunduğu ilçe
içerisinde durumlarına uygun bir eğitim kurumuna, ilçe içerisinde durumlarına uygun norm
kadro bulunmaması halinde ise il içerisinde istekleri de dikkate alınarak alanlarında boş norm
kadro bulunan eğitim kurumuna öğretmen olarak atanır.

Eğitim Yönetimi Sertifika Programının uygulamaya alınması
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Eğitim Yönetimi Sertifikası şartı, bu Yönetmeliğe göre ilk

defa düzenlenecek Eğitim Yönetimi Sertifika Programının kesin sonuçlarının ilan edildiği tarihe
kadar aranmaz. 

Yürürlük
MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
EGZOZ GAZI EMİSYON ÖLÇME CİHAZLARI MUAYENE YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/7/2013 tarihli ve 28712 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Egzoz
Gazı Emisyon Ölçme Cihazları Muayene Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

“Yeni alınacak belgelerin süresi
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Bakanlıktan

servis hizmetleri yetki belgesi alacak gerçek veya tüzel kişiler ile bu iş yerlerinde çalışmak
üzere yetki belgesi alacak kişilerin bu yetkileri Bakanlık tarafından en geç 31/12/2025 tarihinde
sona erdirilebilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ISI SAYAÇLARI MUAYENE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/7/2018 tarihli ve 30470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Isı Sayaçları
Muayene Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

“Yeni alınacak belgelerin süresi
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Bakanlıktan

servis hizmetleri yetki belgesi alacak gerçek veya tüzel kişiler ile bu iş yerlerinde çalışmak
üzere personel yetki belgesi alacak kişilerin bu yetkileri Bakanlık tarafından en geç 31/12/2025
tarihinde sona erdirilebilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

19/7/2013 28712

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 24/2/2016 29634
2- 10/6/2017 30092
3- 11/10/2019 30915

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

6/7/2018 30470

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 12/3/2019 30712
2- 11/10/2019 30915
3- 14/12/2019 30978
4- 14/4/2020 31099
5- 30/12/2020 31350
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
SANAYİ VE TEKNOLOJİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/3/2020 tarihli ve 31072 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sanayi ve
Teknoloji Uzmanlığı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“c) Genel Müdürlük: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Mü-
dürlüğünü,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Baş-
kanlıkça” ibaresi “Genel Müdürlükçe” olarak, “Başkanlık” ibaresi “Genel Müdürlük” olarak
değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “Baş-
kanlık” ibaresi “Genel Müdürlük” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan
“Başkanlıkta” ibaresi “Genel Müdürlükte” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi
yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Baş-
kanlığa” ibaresi “Genel Müdürlüğe” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer
alan “Başkanlık” ibareleri “Genel Müdürlük” olarak, beşinci fıkrasında yer alan “Başkanlığa”
ibaresi “Genel Müdürlüğe” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TAKOGRAF CİHAZLARI SERVİS HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/2/2012 tarihli ve 28204 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Takograf
Cihazları Servis Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

“Yeni alınacak belgelerin süresi
GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Bakanlıktan

takograf servis hizmetleri onay belgesi alacak gerçek veya tüzel kişiler ile bu iş yerlerinde ça-
lışmak üzere yetki belgesi alacak kişilerin bu yetkileri Bakanlık tarafından en geç 31/12/2025
tarihinde sona erdirilebilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

18/3/2020 31072

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

14/2/2012 28204
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
1- 30/5/2014 29015
2- 17/11/2015 29535
3- 14/5/2016 29712
4- 10/6/2017 30092
5- 8/11/2018 30589
6- 11/10/2019 30915
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
TAKSİMETRE MUAYENE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/9/2013 tarihli ve 28754 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taksimetre
Muayene Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Yeni alınacak belgelerin süresi
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Bakanlıktan

servis hizmetleri onay belgesi alacak gerçek veya tüzel kişiler ile bu iş yerlerinde çalışmak
üzere personel yetki belgesi alacak kişilerin bu yetkileri Bakanlık tarafından en geç 31/12/2025
tarihinde sona erdirilebilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TARTI ALETLERİ MUAYENE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 4/9/2013 tarihli ve 28755 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tartı Aletleri
Muayene Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Yeni alınacak belgelerin süresi
GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Bakanlıktan

yetkili muayene servisi belgesi alacak gerçek veya tüzel kişiler ile bu iş yerlerinde çalışmak
üzere personel yetki belgesi alacak kişilerin bu yetkileri Bakanlık tarafından en geç 31/12/2025
tarihinde sona erdirilebilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

3/9/2013 28754

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 30/11/2014 29191
2- 15/5/2016 29713
3- 19/2/2019 30691
4- 11/10/2019 30915

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

4/9/2013 28755

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 22/5/2016 29719
2- 30/12/2016 29934
3- 10/6/2017 30092
4- 11/10/2019 30915
5- 15/12/2019 30979
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Ticaret Bakanlığından:

HAKSIZ FİYAT DEĞERLENDİRME KURULU YÖNETMELİĞİNDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/5/2020 tarihli ve 31138 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Haksız
Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamaları ile ilgili denetim ve incelemeler yapmak
veya yaptırmak. Gerekli hallerde, bu denetim ve incelemelere ilişkin üretici, tedarikçi ve pe-
rakende işletmenin savunmasını almak veya alınmasını sağlamak.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Resen veya şikâyet üzerine yapılan denetimlerde, Bakanlık, il müdürlüğü veya
yetkili idare tarafından üretici, tedarikçi ve perakende işletmeye denetimin yapıldığı günden
başlamak üzere yedi günden az olmamak kaydıyla savunma süresi verilebilir ve bu süre bir
defaya mahsus yedi güne kadar uzatılabilir.”

“(3) Birinci fıkra çerçevesinde verilen süreler içinde savunma yapılmaması Kurul ta-
rafından idari para cezası kararı alınmasına engel teşkil etmez.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——
Bahçeşehir Üniversitesinden:

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE 
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bahçeşehir Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bahçeşehir Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organ-
larının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/5/2020 31138
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Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu, 

b) Merkez (BAUGO): Bahçeşehir Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma

Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü, 

ç) Öğrenci: Üniversite öğrencilerini,

d) Rektör: Bahçeşehir Üniversitesi Rektörünü, 

e) Üniversite: Bahçeşehir Üniversitesini, 

f) Üniversite çalışanları: Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde tam zamanlı öğretim ele-

manları ile idari kadrodaki personeli,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları 

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversite bünyesinde uzaktan öğretim ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarının

yürütülmesine destek olmak.

b) Üniversite bünyesinde yürütülen ön lisans, lisans, lisansüstü, sürekli eğitim ve yaşam

boyu eğitim dahil tüm eğitim programları için uzaktan eğitim kapsamında gereken teknik des-

teği sağlamak.

c) Üniversite bünyesinde yürütülen ön lisans, lisans, lisansüstü programları kapsamında

yürütülen dersler için zenginleştirilmiş dijital içerik ve eğitim materyali geliştirmek.

ç) Eğitim teknolojisi ve uzaktan eğitim kültürünü Üniversite bünyesindeki idari ve aka-

demik tüm paydaşlara ulaştırmak üzere eğitimler ve seminerler düzenlemek.

d) Üniversite bünyesinde yürütülen yüz yüze öğretim faaliyetlerinin niteliğini arttırmak

üzere iyileştirme çalışmaları ve araştırmaları yapmak.

e) Üniversite bünyesinde yürütülen tüm dersleri senkron ve asenkron sistemlerle des-

tekleyerek etkileşimli ve güncel öğrenme ortamları tasarlamak.

f) Daha fazla kişinin yüksek nitelikli ders materyaline ulaşabilmesine olanak sağlamak

için sistem hazırlamak ve ders materyallerini kurum dışı kullanıcıların erişimine açmak.

g) Merkez bünyesinde bireylerin kişisel ve profesyonel gelişmelerine katkıda bulunmak

için bilgi ve beceri kazandırmaya yönelik çevrim içi kitle dersleri ve programlar tasarlamak,

ilgili mevzuat hükümleri kapsamında bu dersleri erişime açmak ve sertifikalandırmak.

ğ) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında uzaktan eğitimin teknolojik ve iletişim altya-

pısı ile araştırma ve uygulama konularında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ileti-

şimi, etkileşimi ve iş birliğini sağlamak.

h) Kamu, özel kurum, kuruluş ve kişilere uzaktan eğitim kapsamında verilecek yaşam

boyu eğitime yönelik ders, seminer, konferans ve benzeri çalışmalara yönelik proje geliştir-

mek.
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ı) Gelişen teknoloji veya koşullara göre uzaktan eğitim kapsamında iş ve işleyişi gün-

cellemek ve bu bağlamda ilgili personelin becerilerini geliştirmek amacıyla gerekli çalışmaları

yürütmek.

i) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları yapmak.

j) Uzaktan eğitimin yürütüldüğü öğrenme yönetim sisteminin sorunsuz biçimde çalış-

masını sağlamak ve yönetimini gerçekleştirmek.

k) Üniversitenin uzaktan eğitim sistemi için ihtiyaç duyulacak her türlü yazılımı tasar-

lamak veya mevcut yazılımları ihtiyaca göre güncellemek.

l) Farklı birimlerde ihtiyaç duyulması durumunda uzaktan eğitim sistemlerinin kurul-

ması ya da Üniversite alt yapısının kullanılarak bu tür hizmetlerin verilmesi konusunda danış-

manlık yapmak.

Merkezin faaliyet alanları 

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: 

a) Üniversite tarafından yürütülmekte olan uzaktan eğitim çalışmaları için ders içerik-

lerinin tasarlanmasını, ürün olarak ortaya çıkarılmasını ve kullanılabilir hale getirilmesini sağ-

lamak.

b) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında kamu, özel sektör, ulusal ve uluslararası kurum,

kuruluş ve kişiler için uzaktan eğitim kapsamında kurslar, seminerler, konferanslar ve benzeri

dersler, eğitim programları planlamak ve bu faaliyetlerin eşgüdümünü sağlamak.

c) Merkezin amaçları doğrultusunda, uzaktan eğitimin gerektirdiği iletişim ve bilgi tek-

nolojilerinin gelişimini takip etmek, uygulamalar için sistem tasarımı yapmak.

ç) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında uzaktan eğitimin teknolojik ve iletişim altyapısı

ile araştırma ve uygulama konularında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iletişimi,

etkileşimi ve iş birliğini sağlamak.

d) Uzaktan eğitim konusundaki ilgili mevzuatı takip etmek, bu kapsamda yeni geliş-

meler ve uygulamalar planlamak ve düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları 

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili yayınları ve çalışmaları bu-

lunan Üniversite çalışanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi

sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla süre ile görevi başında

bulunmaması durumunda görevi sona erer.

(2) Müdür; Merkezin çalışma kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasından, ça-

lışmaların düzenli olarak yürütülmesinden, faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından

Rektöre karşı sorumludur.
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(3) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere; Üniversite çalışanları ara-

sından bir kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Mü-

dür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdür Yardımcısına vekalet bırakır. Vekaletin

süresi altı ayı geçtiği takdirde yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür Yardımcısı; Müdürün ve-

receği görevleri yapar.

Müdürün görevleri 

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır: 

a) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

b) Merkezin kısa ve uzun vadeli çalışma planlarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

c) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını Rektörlüğe sunmak.

ç) Merkezin kadro ve ödenek ihtiyaçlarını Rektörlüğe iletmek.

d) Merkezde yürütülen faaliyet ve projelerin planlama, koordinasyon, izleme ve değer-

lendirme işlerini yürütmek.

e) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve bu kurullara baş-

kanlık etmek.

f) Merkezin ve çalışma gruplarının faaliyetleri ile ilgili olarak yılda bir Yönetim Kuru-

luna rapor sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversitenin Merkezin faaliyet alanına

giren konularda çalışan tam zamanlı öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl sü-

reyle görevlendirilen dört üye ile birlikte en fazla beş üyeden oluşur.

(2) Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya

altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere

aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdür tarafından belirlenen ve üyelere önceden bildirilen gündem

doğrultusunda, yılda en az iki defa olağan ve gerekli olduğunda Müdürün çağrısı üzerine ola-

ğanüstü olarak toplanır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve top-

lantıya katılanların oy çokluğu ile karar alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri 

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda gerekli kararları almak.

b) Merkezin faaliyetlerinin planlanmasında ve yürütülmesinde Müdüre yardımcı ol-

mak.

c) Stratejik planları ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

ç) Danışma Kurulundan gelecek önerileri değerlendirmek ve karara bağlamak. 

d) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, kurum

ve kuruluşlar ile iş birliği esaslarını belirlemek.

e) Merkezin bütçe önerilerini hazırlayarak Rektörlüğe sunmak.

f) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesi ve yapacağı çalışmaların yürütülmesi için ge-

rekli kararları almak.
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Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı başkanlığında, Üniver-

sitenin akademik birimlerini temsil edecek, Üniversitenin, Merkezin faaliyet alanına giren ko-

nularda tecrübesi olan, gerektiğinde bilgisine başvurulabilecek Rektör tarafından üç yıl için

görevlendirilen en fazla sekiz üyeden oluşur. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Merkezin yürüttüğü veya yürütmeyi planladığı konular ile Mer-

kezin faaliyetleri konusunda görüş ve önerilerde bulunur.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez üye tam sayısının salt

çoğunluğu ile toplanır.

(4) Merkez Müdürü gerektiği durumlarda, Danışma Kurulu üyelerini düşünce ve de-

neyimlerinden yararlanmak, görüşlerini almak ve faaliyetleri hakkında bilgi vermek üzere top-

lantıya çağırabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Uygulama birimleri

MADDE 13 – (1) Merkezin bünyesinde gerçekleştirilecek bilimsel ve eğitsel uygula-

malı çalışmaları ve diğer hizmetleri etkin ve verimli bir şekilde yürütmek amacıyla Yönetim

Kurulunun kararıyla uygulama birimleri kurulabilir. Uygulama birimlerinin başkanları Müdü-

rün önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile görevlendirilir.

Koordinatör

MADDE 14 – (1) Koordinatör; Merkezin çalışma kapasitesinin rasyonel bir şekilde

kullanılmasından, çalışmaların düzenli olarak yürütülmesinden, kendine bağlı işlemlerin gö-

zetim ve denetiminin yapılmasından sorumludur.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından

karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hü-

kümleri, Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü yürü-

tür.
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden:

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ BİYOTEKNOLOJİ UYGULAMA 
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Biyotek-

noloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim ve çalışma
şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Biyoteknoloji Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; biyoteknoloji bilim alanının sağladığı imkanlardan

yararlanmaya yönelik konularda ve alanlarda, Üniversitede bu alanda çalışan personeli bir
araya getirip daha etkin çalışmalarını sağlayarak bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde araş-
tırma, geliştirme ve uygulama projeleri hazırlamak ve yürütmek, biyolojik hücresel sistemlerde
veya biyolojik sıvılarda bulunan gen, genom, proteom ve metabolom analizlerini gerçekleştir-
mek, hücre kültürü ve kök hücre çalışmaları yapmak ve sonuçların birçok sektöre hitap eden
somut çıktılar haline getirilmesini sağlamaktır. 

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez aşağıdaki faaliyetleri yürütür:
a) Araştırma ve uygulama alanlarında yürütülecek faaliyetler şunlardır:
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1) Çeşitli biyolojik canlılar, hücreler, sistemler ve sıvılarda bulunan veya ilişkili; gen,

protein, genom, proteom ve metabolom analizlerini gerçekleştirmek; tıp, ziraat, çevre, gıda,

ticaret, tarım, üretim ve ilgili alanlarda, biyoteknoloji odaklı sinerjistik çözümler üretmek ve

hizmetler vermek.

2) Bal dahil her türlü biyolojik üründe, şeker içeren çikolata ve benzeri ürünlerde ve

her türlü tohum analizinde ilgili DNA bölgesi ve gen bölgelerini saptamak, bilimsel ve pratik

alanda kullanılacak bilgileri üretmek, deneysel düzenekleri işletmek, GDO analizi ve benzer

analizleri gerçekleştirmek, bilimsel bilgileri paylaşmak ve ilgili sektörlere hizmet sunmak.

3) Klinik ve temel tıp bilimlerindeki alanlar dahil, çeşitli hastalık, defekt ve normal fe-

notipleri oluşturan veya doğrudan ya da dolaylı ilişkili, gen ve genom, protein ve proteom ana-

lizlerini gerçekleştirmek, bilgiler üretmek ve ilgili alanlardaki araştırmacı veya ihtiyaç sahipleri

ile ortak çalışmalar yapmak ve gerektiğinde Merkezin alanı ile ilgili hizmetler vermek.

4) Gen klonlanması, sekansı ve ekspresyon analizlerini gerçekleştirmek ve bu alanlarda

bilimsel ve rutin destek ve hizmetler sunmak.

5) Yeni nesil genom sekanslama teknolojilerindeki gelişmeler konusunda bilgi transferi

yapmak, ilgili sistemlerin kurularak işletilmesini sağlamak, ilgili konularda araştırmalar yap-

mak ve hizmetler sunmak.

6) İnsan sağlığı ve hastalıkları ile ilgili gen ve protein odaklı yeni bilgiler üretmek ama-

cıyla, genomik, proteomik, farmakogenomik, moleküler genetik ve biyoinformatik alanlarının

sunmuş olduğu bilgilerden yararlanarak bölgemizde bulunmayan veya yeni deneysel tasarımlar

hazırlamak ve işlerlik kazandırmak.

7) Her türlü canlıdan veya biyolojik materyalden DNA, plasmid, RNA izolasyonlarını

gerçekleştirmek, gen transfer metotlarını optimize ederek rutin haline getirmek, yeni yakla-

şımlar geliştirmek ve yayınlamak.

8) DNA barkod analizi ile her türlü canlının tür düzeyinde tanımlamasını yapmak, trüf

gibi değerli mantarlar dahil her türlü canlı veya ürünün, gen sekansına dayalı veya multiplex

PCR yaklaşımları ile tanımlanmasını sağlamak ve ilgili konularda hizmetler sunmak.

9) DNA dizisine dayalı akrabalıkların ve soy ağaçlarının belirlenmesi ile ilgili çalışmalar

yürütmek ve hizmetler sunmak.

10) Çeşitli canlı sistemlerde Gerçek Zamanlı PCR (qPCR, RT-PCR) teknolojisinin kul-

lanılması, geliştirilmesi ile ilgili çalışmalarda bulunmak, gerektiğinde ilgili sektörlere, araştır-

macılara ve ihtiyaç sahiplerine hizmetler sunmak ve bilgi paylaşımında bulunmak.

b) Danışmanlık ve proje planlanması alanlarında yürütülecek faaliyetler şunlardır:

1) Üniversitede yapılacak olan biyoteknoloji ile ilgili bilimsel çalışmalara ulusal ve

uluslararası kuruluşlarla işbirliği dahilinde destek vermek.

2) Kamu veya özel sektörden talep edilen, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili konularda

danışmanlık hizmeti vermek.

c) Eğitim ve bilimsel etkinlikler kapsamında yürütülecek olan faaliyetler şunlardır:

1) Merkezin faaliyet alanlarına giren konularda bilgi üretimini arttırmak için ulusal ve

uluslararası seminer, panel, konferans, kongre, kurs ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenle-

mek.
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2) Üniversitenin akademik birimleri öncelikli olmak üzere, yurt içindeki ve yurt dışın-
daki akademik birimlerle, araştırma enstitüleriyle, kamu ve özel sektör kuruluşları ile biyotek-
noloji alanlarında ortak projeler geliştirmek, uygulamak, bilgi ve deneyim paylaşımında bu-
lunmak ve bilimsel işbirliği yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; biyoteknoloji alanlarında proje/projeler yürütmüş, bu konuda

ulusal/uluslararası yayınları olan Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından üç yıllık süre
için Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür,
Üniversitenin öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görev-
lendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görev süresi sona erdiğinde, müdür yar-
dımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin idari işlerini yürütmek.
b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
c) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve bu toplantıların

gündemini hazırlamak.
ç) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçe-

vesinde uygulamak.
d) Merkez bünyesinde oluşturulan proje çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek,

yürütmek ve denetlemek.
e) Yurt içi ve yurt dışı benzer kurumlar, kuruluşlar ve merkezlerle işbirliği yaparak ama-

cına uygun projeleri ve karşılıklı yardımlaşmayı gerçekleştirmek.
f) Merkez için proje desteği sağlayan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlardan

destek sağlamak amacıyla yapılacak başvuru çalışmalarını organize etmek.
g) Yıl sonunda ve talep edildiğinde, faaliyet raporunu Yönetim Kurulunun da görüşünü

aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür dahil beş kişiden oluşur. Müdür dışındaki

diğer dört üye, Müdürün önerisi üzerine, öncelikle biyoteknoloji alanında bilimsel çalışmaları
olan Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir.
Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan
fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri
görevlendirilir. 

(2) Yönetim Kurulu yılda en az iki kez olağan şekilde toplanır. Yönetim Kurulu, üye-
lerin talepleri doğrultusunda veya Müdürün çağrısı ve hazırlayacağı gündemle olağanüstü de
toplanabilir. Yönetim Kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile
alınır. Oyların eşit olması durumunda ise Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. 
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Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.
b) Danışma Kurulunun üyelerini önermek. 
c) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici veya sürekli proje çalışma grup-

ları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.
ç) Müdürün önereceği diğer konuları değerlendirerek karara bağlamak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışmaları ile ilgili kamu, özel kişi ve

kuruluş temsilcileri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl süre ile
görevlendirilen üyeler ile proje çalışma gruplarından gelen üyeler olmak üzere en çok on beş
üyeden oluşur. Süresi dolmadan görevlerinden ayrılan üyelerin yerine aynı yöntemle yenileri
görevlendirilir. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Mü-
dürün çağrısı ile toplanır.

Danışma Kurulunun görevi
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin amaçları ile ilgili konularda

görüşlerin açıklanıp tartışılması, yeni çalışma konularının gündeme getirilmesi ve sorunların
çözüme bağlanmasına yönelik öneriler getirmektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Proje çalışma grupları
MADDE 14 – (1) Araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmalarını yürütmek üzere Mü-

dürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla Merkezin çalışma alanlarında proje çalışma grupları
kurulabilir. Her bir proje çalışma grubunun üyeleri tarafından seçilen bir öğretim elemanı, Da-
nışma Kurulunda doğal üye olarak görev alır.

Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendiri-
lecek personelce karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 16 – (1) Merkez elemanları tarafından yürütülen araştırmalar kapsamında alı-

nan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar,  Merkezin ve gerektiğinde Üniversitenin kullanı-
mına sunulabilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rek-

törü yürütür.
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TEBLİĞLER

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:
İŞKOLU TESPİT KARARI

—— • ——
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

—— • ——
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

SERA GAZI EMİSYONLARININ İZLENMESİ VE RAPORLANMASI HAKKINDA
TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

MADDE 1 – 22/7/2014 tarihli ve 29068 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sera Gazı
Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fık-
rasının (a), (c), (ç), (e), (f), (g), (ğ), (h), (ı), (i), (p), (y), (z), (aa), (cc), (çç) (ff), (ğğ), (ii) ve (nn)
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“a) Azami izin verilebilir hata: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayımlanmış olan ya-
sal metrolojik kontrole ilişkin ulusal mevzuatta belirtilen izin verilen ölçüm hatasını,”

“c) Belirsizlik: Yüzde olarak ifade edilen, sistematik ve rastgele faktörlerin etkilerini
de içerecek şekilde, değerlerin dağılımındaki olası bir asimetriyi dikkate alarak ve elde edilen
değerlerin %95’ini kapsayan ortalama değerin çevresindeki güven aralığını tanımlayan, belirli
bir miktara makul ölçüde atfedilebilecek değerlerin dağılımını karakterize eden büyüklük ta-
yininin sonuçları ile ilişkili parametreyi,

ç) Biyokütle: Tarım, ormancılık, balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği dahil olmak
üzere ilgili işletmelerden kaynaklanan biyolojik kökenli ürünler, atıklar ve kalıntıların biyolojik
olarak ayrışabilen bölümlerini (bitkisel ve hayvani maddeler dahil), sanayi ve belediye atıkla-
rının biyolojik olarak ayrışabilen kısımlarını ve biyosıvıları ve biyoyakıtları,”

“e) CO2 (eşd): Yönetmeliğin EK-2’sinde listelenen CO2 dışındaki sera gazının CO2’nin
küresel ısınma potansiyeli üzerinden eşdeğer olarak ifade edilen değeri,

f) Dâhili CO2: Bir kaynak akışının parçası olan CO2’yi,
g) Dahili risk: Yıllık emisyon raporundaki bir parametrenin, herhangi bir kontrol faa-

liyetinin etkisi dikkate alınmadan önce, tek başına veya diğer yanlış bildirimlerle bir arada olu-
şabilecek önemli hatalara duyarlılığını,

ğ) Doğrulama: İşletmeci tarafından hazırlanan sera gazı emisyon raporunun, 2/12/2017
tarihli ve 30258 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğru-
lanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Akreditasyonu Tebliği kapsamında doğrulanması amacıyla
belirlenen ilkeler çerçevesinde, doğrulayıcı kuruluş tarafından yapılan tüm iş ve işlemleri,

h) Doğrulayıcı kuruluş: Doğrulama işleminin tüm aşamalarını yürütmek üzere akredite
edilmiş kurum veya kuruluşu,

ı) Doğruluk: Ölçüm sonuçları ile belli bir miktarın gerçek değeri veya uluslararası kabul
edilmiş ve izlenebilir kalibrasyon malzemeleri ve metotları ile belirlenen, rastgele ve sistematik
faktörlerin dikkate alındığı referans değer arasındaki yakınlığı,

i) Dönüşüm faktörü: Atmosfere CO2 olarak salınan karbonun, emisyon gerçekleşmeden
önce kaynak akışında bulunan toplam karbona oranını (kaynak akışından atmosfere salınan
CO, CO2’nin molar eşdeğeri olarak alınır),”

“p) İkame veri: İşletmenin, uygulanabilir izleme yönteminde gerekli faaliyet verisini
veya hesaplama faktörlerini üretmek mümkün olmadığı durumlarda raporlamanın eksiksiz ya-
pılabilmesi amacı ile faaliyet verisinin veya hesaplama faktörlerinin yerine kullandığı, kabul
edilmiş kaynaklardan elde edilmiş veya deneysel olarak doğrulanmış verileri,”

“y) Kontrol riski: Sera gazı emisyon raporundaki bir parametrenin, kontrol sistemi ta-
rafından belirli bir zamanda önlenmemiş veya tespit edilerek düzeltilmemiş, tek başına veya
diğer hatalı bildirimlerle bir arada önemli hatalı bildirim oluşturmaya yatkınlığı,
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z) Lot: Temsil edilebilir şekilde örneklenmiş ve karakterize edilmiş ve tek seferde veya
belirli bir zaman diliminde sürekli olarak nakledilen yakıt ve malzeme miktarını,

aa) Net kalorifik değer (NKD): Bir yakıt veya malzemenin standart koşullar altında ok-
sijen ile tam yanması sonucunda, oluşan suyun buharlaşma ısısı hariç tutularak, ısı olarak açığa
çıkan net enerji miktarını,”

“cc) Ölçüm sistemi: Faaliyet verisi, karbon içeriği, kalorifik değer veya sera gazı emis-
yonlarının emisyon faktörü gibi değişkenlerin belirlenmesi için kullanılan, ölçüm aletlerinin
ve diğer ekipmanların (örnekleme ve veri işleme ekipmanı gibi) bütününü,

çç) Ön emisyon faktörü: Emisyon faktörünü elde etmek için fosil karbon oranı ile çar-
pılmadan önce, bir yakıt veya malzemenin, biyokütle oranının ve fosil karbon oranının karbon
içeriğine dayalı varsayılan toplam emisyon faktörünü,”

“ff) Sera gazı emisyonu: Kızıl ötesi radyasyon emen ve yeniden salan, hem tabii ve
hem de beşeri kaynaklı olabilen ve bu Tebliğin EK-2’sindeki listede belirtilen gazları ve gaz
benzeri diğer atmosfer bileşenlerinin atmosefere verilmesini,”

“ğğ) Sürekli emisyon ölçümü: Doğrudan baca içinden numune alınarak, baca yakının-
daki veya baca içindeki bir ölçüm cihazı kullanılarak, periyodik ölçümler vasıtasıyla bir niceliği
belirlemek için gerçekleştirilen işlemler bütününü,”

“ii) Ton CO2(eşd): Metrik ton CO2 veya CO2(eşd)’yi,”
“nn) Yükseltgenme faktörü: Yanma sonucunda karbondioksite yükseltgenen karbonun,

yakıt içerisindeki toplam karbona olan oranını  (atmosfere salınan CO, CO2’nin molar eşdeğeri
olarak alınır),”

“oo) İşletmeci: Bu Tebliğin EK-1’inde yer alan faaliyeti yürüten veya tesisi işleten ve
mülkiyet hakkı, kiralama veya diğer hukukî yollarla kullanma hakkına sahip bulunan sorumlu
gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri ile kamu kurum ve kuruluşlarını,

öö) İzleme Planı: Veri toplama ve işleme faaliyetleri ile izleme metodolojisinin detaylı,
eksiksiz ve şeffaf olarak içeren belgeyi,

pp) Makul olmayan maliyet: İşletme tarafından hesaplama faktörlerinin analize dayalı
yöntemler ile tespit edilmesi için gerekli maliyetin, elde edilecek olan veri kalitesindeki iyi-
leşme ile kıyaslanması sonucunda makul olmadığı sonucuna varılmasınına sebep olan eşiği,

rr) Sertifikalı Referans Malzeme: Bir ölçüm sürecinde amaçlanan kullanımına uyacak
şekilde oluşturulmuş, bir veya daha fazla belirtilen özelliklere göre izlenebilir, yeterince ho-
mojen ve kararlı malzemeyi,

ss) Transfer edilen CO2: Tesiste oluşan fakat uzun süreli jeolojik depolanması amacıyla
yakalanması, taşınması ve depolanması sebebiyle emisyonu gerçekleşmeyen karbondioksiti,”

ifade eder.
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(3) İşletme bir takvim yılı içerisinde 30 gün ve/veya daha az çalışmış ise buna ilişkin

bağlı bulunduğu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden aldığı onaylı belgeyi Bakanlığa sunmak
koşuluyla doğrulama sözleşmesindeki doğrulama süresini asgari olarak düşük emisyonlu te-
sisler için belirlenmiş süreler üzerinden belirler. Bu madde kapsamındaki tesis düşük emisyonlu
tesis ise doğrulama sözleşmesindeki asgari doğrulama süresi asgari saha ziyareti süresi 1 adam-
günden az olmamak kaydıyla en az 2 adam-gün olarak belirlenir.

(4) Kapatılan işletmeler; kapatıldıktan sonra en geç 2 ay içinde, o yılın doğrulanmış
emisyon raporlarını Bakanlığa sunmakla yükümlüdürler.
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(5) Bakanlık tarafından bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına ilişkin rehber dokü-
manlar yayımlanır.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“a) Hesaplama temelli yöntem için her bir büyük ve küçük kaynak akışı ve emisyon
kaynağı için faaliyet verilerinin belirsizliğinin ve hesaplama faktörlerinin bu Tebliğin EK-2 ve
EK-3’ünde tanımlanmış ve uygulanan kademelere uyumlu olduğuna;  ölçüm temelli yöntem
için her bir emisyon kaynağının bu Tebliğin EK-7’sinde tanımlanmış ve uygulanan kademe-
lerdeki belirsizlik eşikleri ile uyumlu olduğuna ilişkin bilgi ve belgeleri,”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) İşletme, aşağıda belirtilen herhangi bir durumun ortaya çıkması halinde izleme
planını günceller:

a) Emisyonların belirlenmesinde daha yüksek doğruluğu sağlamak üzere, yeni tip ölçüm
cihazlarının, örnekleme ve analiz yöntemlerinin kullanımına veya diğer sebeplere bağlı olarak
verilerin elde edilme şeklinin değişmesi.

b) Daha önce uygulanmış izleme yöntemi ile elde edilen verinin yanlış olduğunun tespit
edilmesi.

c) Raporlanmış verinin doğruluğunun artması.
ç) Doğrulama raporunda izleme planının geliştirilmesine yönelik önerilere bağlı olarak

değişiklik gerekmesi.
d) İzleme planında yer alan hesaplama faktörü için varsayılan değerde değişiklik ol-

ması.
e) Önemsiz kaynak akışlarının eklenmesi.”
“(3) Yapılan değişiklik toplam emisyon miktarına %5’ten daha az oranda etki ediyor

ise Bakanlığın onayı gerekmeksizin izleme planını 30 gün içerisinde elektronik sistem üzerin-
den günceller.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 14 – (1) Bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında izleme planındaki herhangi

bir önemli değişiklik Bakanlığın onayına tabidir. Bu değişiklikler en geç 30 gün içerisinde Ba-
kanlığa bildirilir. Bakanlık bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde İzleme Planını değer-
lendirir. 

(2) İzleme planındaki önemli değişiklikler aşağıdaki hususları içerir:
a) Yeni faaliyetler nedeniyle veya izleme planına henüz dahil edilmemiş ve toplam

emisyon miktarına %5’ten daha yüksek oranda etki eden yeni yakıtların veya malzemelerin
kullanımı ile yeni emisyonların oluşması.

b) İzleme planının, Yönetmeliğin ve bu Tebliğin gereksinimleri ile uyumlu olmaması
halinde Bakanlığın işletmeden izleme planını değiştirmesini talep etmesi.

c) İzleme yönteminde veya Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması ve Doğru-
layıcı Kuruluşların Akreditasyonu Tebliğinin 21 inci maddesi gereğince önemlilik seviyesinde
farklılığa neden olacak şekilde tesis kategorisinde değişiklikler olması.

ç) İşletmenin, düşük emisyonlu tesis olarak değerlendirilmesi ile ilgili değişiklikler ol-
ması.

d) Emisyon kaynaklarında değişiklikler olması.
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e) Emisyonları hesaplamak için kullanılan yöntemlerde değişiklik olması.
f) Uygulanan kademede değişiklik olması.
g) Büyük ve küçük kaynak akışlarının eklenmesi.
ğ) İzleme yönteminde değişikliğe neden olacak şekilde, mevcut büyük, küçük veya

önemsiz kaynak akışları sınıflandırmasında değişiklik olması.
h) Emisyon verileri üzerinde doğrudan bir etkisi olan yeni yöntemlerin kullanılması

veya örnekleme, analiz, kalibrasyona yönelik yöntemlerde değişiklik olması.”
MADDE 6 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir.
“(1) İşletme, 14 üncü maddenin birinci fıkrası kapsamındaki onayın alınmasından önce,

orijinal izleme planına uygun izlemenin eksik emisyon verisine sebep olacağı hallerde değiş-
tirilmiş izleme planını kullanarak izleme ve raporlamayı yapar. İşletme bütün izleme ve rapor-
lamayı, hem güncellenmiş hem de orijinal planı kullanarak, gerekli tüm bilgi ve belgelerle be-
raber eş zamanlı yürütür.

(2) 14 üncü maddenin birinci fıkrası kapsamındaki onayın alınmasından sonra, işletme
geçerlilik tarihinden itibaren bu izleme planındaki veriyi kullanır ve buna göre bütün izlemeyi
ve raporlamayı yürütür.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 16 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir.

“Teknik olarak uygulanabilirlik ve makul olmayan maliyetler
MADDE 16 – (1) İşletme, izleme yönteminin teknik olarak uygulanmasının mümkün

olmadığı durumlarda teknik olarak uygulanabilirliğini, yeni yöntemin gereksinimlerini karşı-
layacak kapasiteye sahip olup olmadığını, yöntemin bu Tebliğin hükümleri kapsamında zama-
nında uygulandığını ve gerekli tekniklerin ve teknolojilerin uygunluğuna göre değerlendirir.

(2) Alternatif bir yöntemin uygulandığı raporlama döneminde söz konusu değişikliğe
ilişkin teknik ayrıntıları içeren belgeler tesis tarafından hazır bulundurulur. Teklif edilen alter-
natif yöntem Bakanlığın uygun görüşü alındıktan sonra işletme tarafından uygulanır. Doğru-
lama sırasında uygunluğunun değerlendirilmesi için tesis bu belgeleri doğrulayıcı kuruluşa su-
nar.

(3) İşletme hesaplama faktörlerinin elde edilmesinde analize dayalı bir yöntemin uy-
gulanmasının makul olmayan bir maliyete yol açacağını iddia ettiği durumlarda, 4 üncü ve
5 inci fıkraları hükümleri çerçevesinde değerlendirme yapar.

(4) Bir izleme dönemi boyunca uygulanması gereken kademenin analiz maliyetlerinin
tesisin bir yıllık asgari doğrulama maliyetinin 1,5 katından fazla olması makul olmayan maliyet
olarak değerlendirilir.

(5) Makul olmayan maliyet belirlenirken öncelikle Bakanlığın yayınlamış olduğu asgari
analiz fiyatları baz alınarak, yoksa Türk Standartları Enstitüsünün ve/veya akredite uluslararası
laboratuvarların asgari fiyatları baz alınmak suretiyle makul olmayan maliyet hesaplanır. Bu
hesap yapılırken bu Tebliğin EK-6’sında verilen asgari analiz sıklıkları esas alınır.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 17 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir.

“Tesislerin, kaynak akışlarının ve emisyon kaynaklarının sınıflandırılması
MADDE 17 – (1) Her bir işletme, emisyonların izlenmesi ve kademelere yönelik asgari

gereksinimlerin belirlenmesi için ikinci fıkraya göre kendi tesisinin, geçerli olan durumlarda
üçüncü fıkraya göre her bir kaynak akışının ve dördüncü fıkraya göre her bir emisyon kayna-
ğının kategorisini belirler.
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(2) İşletme, her bir tesisini aşağıdaki kategorilere göre sınıflandırır:
a) Kategori A: Biyokütleden kaynaklanan CO2 hariç, transfer edilen CO2 dahil, kurulu

kapasitesine göre ihtiyatlı olarak hesaplanmış yıllık emisyonu 50.000 ton CO2(eşd)’ye eşit veya
daha az olan tesis,

b) Kategori B: Biyokütleden kaynaklanan CO2 hariç, transfer edilen CO2 dahil, kurulu
kapasitesine göre ihtiyatlı olarak hesaplanmış yıllık emisyonu 50.000 ton CO2(eşd)’den fazla
ve 500.000 ton CO2(eşd)’ye eşit veya daha az olan tesis,

c) Kategori C: Biyokütleden kaynaklanan CO2 hariç, transfer edilen CO2 dahil, kurulu
kapasitesine göre ihtiyatlı olarak hesaplanmış yıllık emisyonu 500.000 ton CO2(eşd)’den fazla
olan tesis.

(3) İşletme, her bir kaynak akışını aşağıdaki kategorilere göre sınıflandırır. İşletme, bu
sınıflandırmayı her bir kaynak akışını, transfer edilen CO2’i dahil ederek, hesaplama temelli
yöntemler ile hesaplanan bütün kaynak akışlarının neden olduğu fosil CO2 ve CO2(eşd) emis-
yonlarının ve ölçüm temelli yöntemler ile izlenen bütün emisyon kaynaklarından çıkan emis-
yonların mutlak değerlerinin toplamı ile karşılaştırarak yapar.

a)  Küçük Kaynak Akışı: Mutlak değer olarak hangisi daha yüksekse, işletme tarafından
seçilen kaynak akışlarının emisyonlara olan katkısının toplamı yılda 5.000 ton fosil CO2’den
daha düşük veya yılda 100.000 ton toplam fosil CO2’i aşmamak kaydıyla toplam emisyonların
%10’undan daha düşük olması durumunda,

b) Önemsiz Kaynak Akışı: Mutlak değer olarak hangisi daha yüksekse, işletme tara-
fından seçilen kaynak akışlarının emisyonlara olan katkısının toplamı yılda 1.000 ton fosil
CO2’den daha düşük veya yılda 20.000 ton toplam fosil CO2’i aşmamak kaydıyla toplam emis-
yonların %2’sinden daha düşük olması durumunda,

c) Büyük Kaynak Akışı: Kaynak akışlarının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki kategoriler
içinde sınıflandırılmadığı durumda.

(4) İşletme, ölçüm temelli yöntemin uygulandığı her bir emisyon kaynağını aşağıdaki
kategorilere göre sınıflandırır:

a) Küçük Emisyon Kaynağı: Yılda 5000 ton fosil CO2(eşd) veya mutlak değer olarak
hangisi daha yüksekse, yılda en fazla 100.000 fosil CO2(eşd)  tona kadar, tesisin toplam emis-
yonlarının %10’undan az olan kaynak.

b) Büyük Emisyon Kaynağı: Küçük emisyon kaynağı olarak tanımlanmamış kaynak.
(5) Bu madde kapsamında yapılacak olan ihtiyatlı emisyon tahminlerinde, tesisin kapasite

raporunda yer alan vardiya sayısı veya geçmiş 5 yıl içerisinde fiili olarak gerçekleştirilen en
fazla vardiya sayısı, hangisi daha yüksek emisyonlara sebep oluyor ise dikkate alınır.”

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir.

“(1) Bakanlık tarafından onaylanmış izleme planının teknik sebepler nedeniyle geçici
olarak uygulanamadığı durumda, işletme izleme planında onaylanmış kademenin uygulanma-
sına yönelik olarak koşullar düzelene kadar erişilebilir en yüksek kademeyi veya kademe uy-
gulanamıyorsa asgari yöntemi uygular. İşletme, Bakanlığın onayladığı izleme planında belir-
tilen kademenin acil olarak yeniden uygulanması için gerekli bütün önlemleri alır.”

MADDE 10 – Aynı Tebliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(1) Kütle denge yönteminde, işletme, bu Tebliğin EK-2’sinde üçüncü bölümde yer
alan yöntemi uygulayarak kütle dengesinin sınırlarına giren veya kütle dengesi sınırlarını terk
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eden malzeme miktarı ile ilgili yakıtın veya malzemenin karbon içeriğinin dahil olduğu faaliyet
verisini, malzemenin karbon içeriğini ve 3,664 tCO2/tC değerini çarparak kütle dengesinde yer
alan her bir kaynak akışına karşılık gelen CO2 miktarını hesaplar.”

MADDE 11 – Aynı Tebliğin 24 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(6) Hesaplama faktörlerinin elde edilmesi için uygulanacak kademelerin seçilmesinde

makul olmayan maliyetlerin değerlendirilmesine ilişkin kurallar Bakanlık tarafından belirle-
nir.”

MADDE 12 – Aynı Tebliğin 26 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(4) Bakanlık, işletmeye tesiste kendi kontrolü altındaki ölçüm sistemlerine dayanan
ölçüm sonuçlarını kullanmasına ancak kullanılan ölçüm cihazlarının metrolojik kontrole ilişkin
mevzuata uygun olduğuna dair belge sunduğunda izin verir. Bu durumda üçüncü fıkrada yer
alan hükümler uygulanmaz. Bu amaçla, ilgili ölçüm için metrolojik kontrole ilişkin mevzuatta
yer alan azami izin verilebilir hata, ilave belge sunulmadan belirsizlik değeri olarak kullanı-
lır.”

MADDE 13 – Aynı Tebliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 32 – (1) İşletme, hesaplama faktörlerinin belirlenmesine yönelik analizler

için analitik yöntemle ilgili standartlara göre akredite laboratuvarları kullanır.
(2) Tesise ait akredite olmayan laboratuvarların şartları Bakanlık tarafından belirlenir.

Bu laboratuvarlar ayrıca 1/1/2022 tarihinden itibaren her yıl en az bir kez TS EN 17025 stan-
dardından ilgili parametreden akredite bir laboratuvar ile sonuçlarını karşılaştırır ve ölçümler
açısından en az % 80 oranında yakın sonuç elde edilir.

(3) Kullanılan analiz yöntemine ilişkin karşılaştırma yapılacak herhangi bir akredite
laboratuvar bulunmaması durumunda, analiz yöntemi sertifikalı referans malzeme ile doğru-
lanarak, karşılaştırma gerekliliği yerine getirilir.”

MADDE 14 – Aynı Tebliğin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) Asgari analiz sıklıklarının elverişli olmadığı veya aşağıdaki durumlardan birinin
işletme tarafından kanıtlandığı hallerde Bakanlık bu Tebliğin EK-6’sında listelenenlerden farklı
bir analiz sıklığı kullanılmasına izin verebilir;

a) Geçmiş veriye dayanarak, mevcut raporlama döneminden bir önceki raporlama dö-
nemine ait analitik değerleri de içeren, söz konusu yakıt veya malzemenin analitik değerlerin-
deki sapmanın, faaliyet verisinin belirlenmesi ile bağlantılı belirsizlik değerinin 1/3’ünü geç-
mediği koşullarda,

b) Halihazırda uygulanan analiz sıklığının makul olmayan maliyete yol açtığı durum-
larda işletmenin yılın yalnızca bir kısmında çalıştığı veya lotlar halinde sevk edilen yakıt veya
malzemenin bir takvim yılından daha uzun sürede tüketildiği durumlarda, analizlere ilişkin (a)
fıkrasında verilen belirsizlik hesaplaması ile karşılaştırılabilir sonuçlar içeren, daha az sıklıkları
içeren uygun bir takvim uygulanabilir.”

MADDE 15 – Aynı Tebliğin 36 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(4) Karışık yakıtların veya malzemelerin biyokütle oranının %97’ye eşit veya daha
yüksek olduğu durumlarda veya yakıt veya malzemenin fosil oranından kaynaklı emisyon mik-
tarına bağlı olarak, kaynak akışının önemsiz kaynak akışı olarak nitelendiği durumlarda, faa-
liyet verisini ve ilgili hesaplama faktörlerini belirlemek için, enerji denge yöntemini dahil ede-
rek asgari yöntem kullanılabilir.”
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MADDE 16 – Aynı Tebliğin 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 37 – (1) İşletme, karışık yakıt ve malzemeler için, biyokütle yokmuş gibi

kabul ederek fosil oranı %100 olarak hesaplayabilir veya bu Tebliğin EK-2’sinde tanımlanan

kademeleri uygulayarak ikinci fıkraya göre biyokütle oranını hesaplar.

(2) Kademe seviyesinin gerekliliklerine bağlı olarak, işletme, biyokütle oranını belir-

lemek için analiz yapar; ancak, birinci fıkranın uygulanması teknik olarak uygulanabilir değilse

veya makul olmayan bir maliyete yol açıyorsa, işletme biyokütlenin belirlenmesi için alternatif

bir tahmin metodunu kullanabilir. Tanımlanmış ve izlenebilir girdi akışları ile bir üretim prosesi

kaynaklı yakıtlar ve malzemeler için işletme, sürece giren ve çıkan fosil ve biyokütle karbo-

nunun kütle dengesi üzerine bu tahmini dayandırır.”

MADDE 17 – Aynı Tebliğin 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 40 – (1) Bütün ölçümler, TS EN 14181 standardı hükümleri uyarınca yürü-

tülür. İşletme, sürekli emisyon ölçüm sistemlerinin (SEÖS) TS EN 15259 standardına uygun

olarak belirlenmiş bacadaki yeri, kalibrasyonu, ölçümü, kalite güvencesi ve kalite kontrolünü

de dâhil ederek sürekli ölçüm sisteminin bütün yönlerini dikkate alır.”

MADDE 18 – Aynı Tebliğin 45 inci maddesinin ikinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Birinci fıkra kapsamında, bir tesis aşağıdaki koşullardan en az birini sağlaması ha-

linde düşük emisyona sahip tesis olarak değerlendirilir:

a) Biyokütleden kaynaklanan CO2 hariç ve transfer edilen CO2 dahil, mevcut izleme

döneminden önceki 5 izleme dönemi süresince doğrulanmış emisyon raporundaki yıllık emis-

yonları 25000 ton CO2(eşd)’den az olan kategori A tesis. 

b) (a) bendi kapsamındaki ortalama yıllık emisyon hesaplarının mevcut olmaması veya

tesisin sınırlarındaki değişiklikler veya tesisin işletim koşullarındaki değişiklikler nedeniyle

geçerli olmaması halinde, biyokütleden kaynaklanan CO2 hariç ve transfer edilen CO2 dâhil,

ihtiyatlı tahmin yöntemine göre gelecek beş yıl için yıllık emisyonları 25000 ton CO2(eşd)’den

az olan kategori A tesis.”

“(8) Düşük emisyona sahip ve basitleştirilmiş izleme planı uygulayan bir tesis, herhangi

bir takvim yılında ikinci fıkra kapsamında belirtilen eşikleri aştığında, işletme bu durumu ive-

dilikle Bakanlığa bildirir ve 14 üncü maddenin ikinci fıkrası kapsamında yer alan izleme pla-

nına ilişkin değişiklikleri Bakanlığa sunar. Ancak, işletmenin ikinci fıkrada belirtilen eşiğin

geçmişteki beş raporlama dönemi içinde aşılmadığına ve gelecekteki raporlama dönemi içinde

de aşılmayacağına dair belgeleri Bakanlığa sunması şartı ile Bakanlık söz konusu işletmenin

basitleştirilmiş izlemeye devam etmesine izin verir.”

MADDE 19 – Aynı Tebliğin 55 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 55 – (1) İşletme, 48 inci madde kapsamındaki veri akış faaliyetlerinden veya

49 uncu madde kapsamındaki kontrol faaliyetlerinden bir veya daha fazlasını hizmet alımı ile

gerçekleştirdiğinde aşağıdaki işleri yürütür:

a) Bu Tebliğ kapsamında hizmet alımı ile gerçekleştirilen veri akış faaliyetlerinin ve

kontrol faaliyetlerinin kalitesinin kontrol edilmesi.

b) Hizmet alımı ile gerçekleştirilen faaliyetlerde kullanılan yöntemler ve bu faaliyetlerin

çıktıları için uygun gerekliliklerin belirlenmesi ve kalitesinin kontrol edilmesi.
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c) Hizmet alımı ile gerçekleştirilen faaliyetlerin, 49 uncu madde kapsamındaki risk de-
ğerlendirmesinde belirlenen dâhili riskler ve kontrol risklerine karşılık olarak yürütülmesinin
sağlanması.”

MADDE 20 – Aynı Tebliğin 56 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“Veri boşluklarının giderilmesi
MADDE 56 – (1) Bir tesisin emisyonlarının belirlenmesi ile ilgili verinin kayıp olduğu

durumlarda, işletme ilgili zaman dönemi ve kayıp parametre için ihtiyatlı ikame verisinin be-
lirlenmesi amacıyla uygun bir tahmin yöntemi kullanır. İşletme, tahmin yöntemi için yazılı bir
prosedür oluşturur ve 13 üncü madde kapsamında izleme planını günceller.”  

MADDE 21 – Aynı Tebliğin 59 uncu maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İşletme, uygulanan izleme yönteminin geliştirilebilme potansiyelini düzenli olarak
kontrol eder. Tesis, ikinci veya üçüncü fıkralar kapsamındaki bilgiyi içeren bir iyileştirme ra-
porunu, tesisin kategorisine göre aşağıda belirtilen tarihlerde Bakanlığa sunar:

a) Kategori A tesisi için, her dört senede bir 30 Haziran,
b) Kategori B tesisi için, her iki senede bir 30 Haziran,
c) Kategori C tesisi için, her sene 30 Haziran.”
“(4) Yönetmelik ile doğrulama ve akreditasyona ilişkin mevzuat kapsamında oluşturu-

lan doğrulama raporunda önemli uyumsuzluklar veya öneriler varsa, işletme, doğrulayıcı ku-
ruluş tarafından doğrulama raporunun yayımlandığı yılın 30 Haziran tarihinde iyileştirme ra-
porunu Bakanlığa sunar. Bu raporda, işletme, uyumsuzlukları nasıl ve ne zaman düzelttiğini
veya düzeltmeyi planladığını ve tavsiye edilen iyileştirmeleri nasıl ve ne zaman uygulayacağını
açıklar. Uygun olan durumlarda, bu fıkra kapsamında sunulacak rapor, birinci fıkra kapsamında
sunulacak olan rapor ile birleştirilebilir.”

MADDE 22 – Aynı Tebliğin 60 ıncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir.

“(1) Yıllık toplam emisyonlar ton CO2 veya ton CO2(eşd) cinsinde bir üst tam sayıya
yuvarlanarak raporlanır.”

MADDE 23 – Aynı Tebliğin 4, 17, 19, 22, 23, 24, 34, 36, 38, 39, 41, 45, 46 ve 47 nci
maddelerinde yer alan “CO2” ibareleri “CO2” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 24 – Aynı Tebliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Değişiklik yapılan maddeler sebebiyle izleme planlarının

güncellenmesi gereken işletmeler bu Tebliğ hükümlerine uygun olarak güncellenen ve 1/1/2022
tarihinden itibaren geçerli olacak izleme planlarını onaylanmak üzere en geç 31/10/2021 tari-
hine kadar Bakanlığa gönderir.”

MADDE 25 – Aynı Tebliğin EK-2, EK-3, EK-4, EK-6, EK-7, EK-8 ve EK-9’u ekteki
şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 26 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 27 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

22/7/2014 29068

Sayfa : 60                               RESMÎ GAZETE                                   5 Şubat 2021 – Sayı : 31386



5 Şubat 2021 – Sayı : 31386                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 61



Sayfa : 62                               RESMÎ GAZETE                                   5 Şubat 2021 – Sayı : 31386



5 Şubat 2021 – Sayı : 31386                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 63



Sayfa : 64                               RESMÎ GAZETE                                   5 Şubat 2021 – Sayı : 31386



5 Şubat 2021 – Sayı : 31386                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 65



Sayfa : 66                               RESMÎ GAZETE                                   5 Şubat 2021 – Sayı : 31386



5 Şubat 2021 – Sayı : 31386                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 67



Sayfa : 68                               RESMÎ GAZETE                                   5 Şubat 2021 – Sayı : 31386



5 Şubat 2021 – Sayı : 31386                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 69



Sayfa : 70                               RESMÎ GAZETE                                   5 Şubat 2021 – Sayı : 31386



5 Şubat 2021 – Sayı : 31386                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 71



Sayfa : 72                               RESMÎ GAZETE                                   5 Şubat 2021 – Sayı : 31386



5 Şubat 2021 – Sayı : 31386                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 73



Sayfa : 74                               RESMÎ GAZETE                                   5 Şubat 2021 – Sayı : 31386



5 Şubat 2021 – Sayı : 31386                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 75



Sayfa : 76                               RESMÎ GAZETE                                   5 Şubat 2021 – Sayı : 31386



5 Şubat 2021 – Sayı : 31386                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 77



Sayfa : 78                               RESMÎ GAZETE                                   5 Şubat 2021 – Sayı : 31386



5 Şubat 2021 – Sayı : 31386                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 79



Sayfa : 80                               RESMÎ GAZETE                                   5 Şubat 2021 – Sayı : 31386



5 Şubat 2021 – Sayı : 31386                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 81



Sayfa : 82                               RESMÎ GAZETE                                   5 Şubat 2021 – Sayı : 31386



5 Şubat 2021 – Sayı : 31386                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 83



Sayfa : 84                               RESMÎ GAZETE                                   5 Şubat 2021 – Sayı : 31386



5 Şubat 2021 – Sayı : 31386                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 85



Sayfa : 86                               RESMÎ GAZETE                                   5 Şubat 2021 – Sayı : 31386



5 Şubat 2021 – Sayı : 31386                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 87



Sayfa : 88                               RESMÎ GAZETE                                   5 Şubat 2021 – Sayı : 31386



5 Şubat 2021 – Sayı : 31386                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 89



Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ NO: 34)

MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma

Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1.) bölümünün son paragrafının sonuna

aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

“Şu kadar ki, işleme taraf satıcı mükellefin de mücbir sebep kapsamında bulunması halinde,

söz konusu alımlarda genel hükümler çerçevesinde tevkifat uygulamasına devam olunur.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin (II/A-2.2.) bölümünün birinci paragrafında parantez içi kı-

sımda yer alan “dövizin” ibaresi “bedelin” olarak değiştirilmiş, dördüncü paragrafının sonuna

aşağıdaki cümle eklenmiş, beşinci paragrafında ve devamındaki “Örnek”te yer alan “döviz ola-

rak” ibareleri yürürlükten kaldırılmış ve (II/A-2.3.) bölümünün birinci paragrafında parantez

içi kısımda yer alan “dövizin” ibaresi “bedelin” olarak değiştirilmiştir.

“Bununla birlikte, faturasında Türk Lirası karşılığı gösterilen hizmet ihraçlarında, bedelin Türk

Lirası olarak Türkiye’ye getirildiğini tevsik eden belgelere istinaden de iade yapılabilir.”

MADDE 3 –Aynı Tebliğin (II/E-5.), (II/E-5.1.) ve (II/E-5.3.) bölümlerinin birinci paragraf-

larında yer alan “İstanbul İl Özel İdaresine” ibareleri “İstanbul Valiliğine” olarak, (II/E-5.) ve

(II/E-5.1.) bölümlerinin birinci paragraflarında yer alan “31/12/2020” ibareleri “31/12/2025”

olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin (II/E-10.) bölümünün başlığında ve birinci paragrafında

yer alan “2020” ibareleri “2021” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 –Aynı Tebliğin (II/G-3.) bölümünün birinci paragrafında yer alan “31/12/2020”

ibaresi “31/12/2023” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Tebliğin (II/G.)  bölümünün sonuna başlığı ile birlikte aşağıdaki bö-

lüm eklenmiştir. 

“9. Doğal Gaz Piyasası Kanununun Ek 1 inci Maddesi Kapsamında Yapılan Devirler

3065 sayılı Kanuna 7257 sayılı Kanunla eklenen geçici 41 inci maddede;

“18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun ek 1 inci maddesi

kapsamındaki devirler katma değer vergisinden müstesnadır. Bu kapsamda yapılan işlemler

için yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler nedeniyle hesaplanan vergiden indirilir. İndirim

yoluyla giderilemeyen vergiler iade edilmez. Hazine ve Maliye Bakanlığı istisna uygulamasına

ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”

hükmü yer almaktadır.

İstisna uygulaması, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun ek 1 inci maddesi kap-

samındaki devirleri kapsamakta olup, söz konusu istisna kapsamında işlem yapan mükelleflerin,

bu işlemlere ilişkin olarak yüklendikleri vergileri indirim konusu yapmaları mümkündür. Bu-

nunla birlikte, söz konusu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen

verginin iadesinin talep edilmesi mümkün bulunmamaktadır.”
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MADDE 7 – Aynı Tebliğin (III/B-3.4.8.) bölümünden sonra gelmek üzere başlığı ile
birlikte aşağıdaki bölüm eklenmiştir.

“3.4.9. Yapı Kullanma İzin Belgesi Bulunan ve Mülkiyeti Devredilen Konutların
Tesliminde İade

İndirimli orana tabi konut teslimleri nedeniyle iade talebinde bulunulabilmesi için ko-
nutların tamamlanarak alıcılara fiilen teslim edildiğinin tevsiki gerekmektedir. 

Gayrimenkul satışlarında mülkiyetin devri ise gayrimenkulün tapuda alıcı adına tescil
edilmesi suretiyle gerçekleşmektedir.

Diğer taraftan, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 30 uncu maddesine
göre, yapı inşaatının tamamen bittiği takdirde tamamının, kısmen kullanılması mümkün kı-
sımları tamamlandığı takdirde bu kısımlarının kullanılabilmesi için inşaat ruhsatını veren be-
lediye veya valilikten yapı kullanma izni alınması mecburidir. Bu izin, yapı sahibinin müracaatı
üzerine, yapının ruhsat ve eklerine uygun olduğu ve kullanılmasında fen bakımından mahzur
görülmediğinin tespitine ilişkindir.

Bu itibarla, yapı kullanma izin belgesi bulunan ve tapuda mülkiyet devri gerçekleşen
konutlara ilişkin KDV iade talepleri, konutun fiilen kullanımına ilişkin başkaca bir belge aran-
masına veya bu bağlamda bir yoklama yapılmasına gerek bulunmaksızın değerlendirmeye alı-
nır.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin (IV/A-2.1.1.) bölümünün birinci paragrafının birinci cüm-
lesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Şu kadar ki, 3065 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin ikinci fıkrasının Bakanlığımıza verdiği
yetkiye istinaden, KDV iade alacağı ÖTV Kanunundan doğan borçlara (ÖTV’ye tabi olan mal-
ların indirimli oran uygulanmak suretiyle tesliminden kaynaklanan KDV iade alacağının, bu
mallara ilişkin ÖTV borçlarına mahsuben iadesi hariç) mahsup edilemez.” 

MADDE 9 – Aynı Tebliğin (IV/E-5.) bölümünün ikinci paragrafı ile yedinci paragrafı
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Öte yandan, 213 sayılı Kanunun 370 inci maddesinin (b) fıkrasında, vergi incelemesine
başlanılmadan veya takdir komisyonuna sevk edilmeden önce verginin ziyaa uğradığına delalet
eden emareler bulunduğuna dair yetkili merciler tarafından yapılmış olan sahte veya muhtevi-
yatı itibariyle yanıltıcı belge kullanmaya ilişkin ön tespitler bakımından mükelleflere ön tespite
ilişkin yazının tebliğ edilebileceği ve mükelleflerin beyanlarını düzeltebilecekleri düzenlen-
miştir. Söz konusu hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ise 30/7/2020 tarihli ve 31201
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 519 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde be-
lirlenmiştir. Buna göre, 213 sayılı Kanunun 370 inci maddesinin (b) fıkrasında yer alan uygu-
lama kapsamında ön tespit ve izah değerlendirme komisyonlarınca yapılması gereken işlemler
519 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğindeki açıklamalara göre yerine getirilir, mezkur
uygulama kapsamına girmeyen işlemler bakımından ise bu Tebliğin bu bölümündeki açıkla-
malar uygulanır.”

“213 sayılı Kanunun 370 inci maddesinin (b) fıkrası uygulaması kapsamında, sahte
veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanmaya ilişkin ön tespit yazısına konu beyanla-
rını düzeltmeyen mükellefler özel esaslara alınır. Ancak, mükellefin söz konusu belgelere isabet
eden KDV’yi indirim hesaplarından çıkararak düzelttiğini veya hiç indirim hesaplarına alma-
dığını vergi dairesine tevsik etmesi ya da Tebliğin (IV/E-7.2.2) bölümünde yer alan şartlardan
[birinci paragrafın (a) ayrımı hariç] birini sağlaması halinde, vergi incelemesi neticesi beklen-
meksizin, genel esaslara dönüşü yapılır.”

MADDE 10 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 11 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
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İLÂN BÖLÜMÜ  
YARGI İLÂNLARI 

Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 877 

—— • —— 
Ankara Batı 4. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

HÜKÜM ÖZETİ 

 
 839 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
MONORAY ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
 
İşin Adı  : Monoray temini 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi 

kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği 
hükümleri çerçevesinde açık ihale usulü ile ihale 
edilecektir.  

İhale kayıt numarası  : 2021/51651 
Dosya no  : 2124007 
1-İDARENİN :  
a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak 

No: 2   67090-ZONGULDAK 
b) Telefon ve Faks numarası  : Tel:   0.372 252 40 00 ( 70 Hat) 

Faks: 0.372 251 19 00 
c) Elektronik posta adresi  :  
2- İHALE KONUSU MALIN :  
a) Niteliği, türü ve miktarı  : Monoray temini:2 kalem 
b) Teslim yeri  : İhtiyaç birimlerinin (Müesseselerin) iş sahalarıdır. 
c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasını müteakip 150 takvim günüdür. 
3- İHALENİN :  
a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi 
No:125 - ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 22.02.2021 Pazartesi günü saat : 15:00 
 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 
4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
e) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 
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f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

g) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 
girişim beyannamesi, 

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı 

ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6- İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 
7- İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah.Bülent Ecevit Cad.No:125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 
Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No:22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 
görülebilir ve şartnameler 150,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8- Teklifler en geç 22.02.2021 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 
sorumlu değildir.  

9- İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 
ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

10- İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda 
geçici teminat vereceklerdir. 

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 
takvim günü olmalıdır. 

12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  
13- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır; 
13.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
13.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 
 730/1-1 
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1.000 KG FLOKÜLANT VE 4.500 KG KOAGÜLANT ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

T.T.K. İHTİYACI OLARAK 1.000 Kg Flokülant ve 4.500 Kg Koagülant Alımı 4734 

SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE 

EDİLECEKTİR. 

İhale kayıt numarası : 2021/54333 

1-İdarenin  

a) adresi 
: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK  

b) telefon ve faks numarası 
: Tel: 0 372 259 47 84  

  Fax: 0 372 251 19 00 – 253 12 73 

c) elektronik posta adresi (varsa) : Satinalma@taskomuru.gov.tr. 

2-İhale konusu işin nev’i Malzemenin Cinsi -  Birimi Miktarı 

a) Niteliği, türü ve miktarı 

1- Koagülant Çöktürücü  

2- Flokülant Çöktürücü 

Kg. 

Kg. 

4.500 

1.000 

Toplam: 5.500 

b) Teslim yeri 

TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve İkmal Daire 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm işleri Şube 

Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarıdır.  

c) Teslim tarihi 

: Flokülant ve Koagülant 365 gün içerisinde teknik 

şartnamede belirtildiği gibi Kurumumuz talep ettikçe 

teslimat gerçekleştirilecektir. 

3-İhalenin   

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK  

b) Tarihi ve saati : 03.03.2021- Çarşamba saat: 15: 00 

c) Dosya no : 2117006 

4- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri. 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
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2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) 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 

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

f) Şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen iş ortaklığı 

beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, 

isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum 

beyannamesi,  

i) Şartnamenin 16 ncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve ( c) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

Yabancı istekliler, şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan 

durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca 

kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler.  

4.3. Firmalar üretici firmaya ait TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistem Sertifikası 

ile ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikalarını vereceklerdir. 

 - Malzeme Güvenlik Formu (MSDS), Kimyasal analiz raporları ve koagülant için en az 

40 kg, flokülant için de ayrı ayrı iki torba halinde (~ 25 kg + ~ 25 kg ) numune vereceklerdir.  

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 

5.1. Toplamda en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.  

5.2. İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir. 

5.3. Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır.  

6- İhale, İdari Şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 
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7- İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd. 68. Sokak) 19. Sokak No 22 

Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 30,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin 

edilebilir. 

İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihale 
dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 30,00 TL. İhale 

dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no’lu 

hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı 

bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale 
dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale 

tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla 

gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların 
ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

8- Teklifler en geç 03.03.2021- Çarşamba saat: 15: 00’ a kadar Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 
sorumlu değildir. 

9-İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 

ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır. 

- İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilmeyecektir. 

10- İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda 
geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat veren 

isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.  

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 
12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

13.1.1 İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 
4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2 Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 
 774/1-1 
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YAPIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR 
Vakıflar Genel Müdürlüğü Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 
Aşağıda yeri ve niteliği belirtilen zeytinlik vasıflı taşınmazlar, 5737 sayılı Vakıflar 

Kanunu’nun 20’nci maddesine istinaden, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesinde 
belirtilen Kapalı Teklif usulüne göre, yapım karşılığı uzun süreli kiralama yöntemiyle kiraya 
verilmek üzere, aşağıda belirtilen şartlar çerçevesinde 35 yıllığına ihale edilecektir.  
İLİ Balıkesir 
İLÇESİ Edremit 
MAHALLESİ Altınoluk 
PAFTA NUMARASI I17-D-20-D-2-C 
ADA/PARSEL 
NUMARALARI 

1123 ve 991 / 1 

YÜZÖLÇÜMÜ 48.908,97 m² 
VASFI Zeytinlik 

MUHAMMEN İNŞAAT 
BEDELİ 

26.344.000,00 TL 
(yirmialtımilyonüçyüzkırkdörtbin Türk Lirası) 

GEÇİCİ TEMİNAT 
790.320,00 TL 
(yediyüzdoksanbinüçyüzyirmi Türk Lirası) 

İHALE TARİH VE 
SAATİ 

16/02/2021 Salı günü saat: 14.00 

 
A) Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazların Vakıflar Meclisi’nin 20/04/2020 tarihli ve 

127/115 sayılı kararına istinaden;  
1- Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden itibaren başlatılmak 

üzere; 
 a) Sözleşme süresinin toplam 35 yıl olması, 
 b) Kira bedellerinin; İlk 6 yılın aylık kirasının sabit 7.500,00 TL, 7. yılın aylık kira 

bedelinin 118.000,00 TL + Önceki 6 yılın yıllık TÜFE oranında (Oniki Aylık Ortalamalara Göre 
Değişim (%) Oranı esas alınarak) artış yapılarak belirlenmesi, 7. yıldan işin (35. yılın sonuna 
kadar) süresinin sonuna kadar her yıl bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (Oniki Aylık 
Ortalamalara Göre Değişim (%) Oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedelin 
aylık kira bedeli olarak alınması, 

2- Yer teslim tarihinden itibaren 6 yıl içerisinde; yüklenici tarafından plan tadilatından 
sonraki imar durumuna uygun projenin hazırlanması, gerekli her türlü izin ve onayın alınarak, 
İdaremiz, ilgili belediye ve gerektiğinde diğer kurumlara onaylatılması, yapılacak tesisler ile ilgili 
gerekli her türlü izin ve onayın alınması, gerektiğinde ilgili belediyeye otopark bedelinin 
ödenmesi, onay gereği yapılacak her türlü imalat, iş ve işlemin yürütülerek inşaatın fiilen 
bitirilmesi, bunun için gerekli tüm finansmanın sağlanarak, bu konulardaki tüm gider ve 
sorumlulukların yükleniciye ait olması; bu süre içerisinde bitirilmemesi durumunda yapılan 
sözleşmenin fesih hakkının saklı tutulması, fesih halinde ödenen kira ve yatırılan teminatın 
İdaremize irad kaydedilmesi, 
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3- Taşınmazların plan tadilatı sonucunda, 3194 sayılı İmar Kanunu’na göre, taşınmazdan 
kamuya terk edilmesi gereken kısım olması halinde %45’e kadar olan kısmın bedelsiz terk 
edilmesi (önceden 3194 sayılı İmar Kanunu’na istinaden DOP kesintisi yapılmamış olması 
kaydıyla), terk oranının %45’in üzerinde olması halinde ise, aşan kısmın bedelinin rayiç değer 
üzerinden hesaplanarak yüklenicisinden tahsil edilmesi, 

4- Mevcut imar planında sanayi rezerv alanında olan 1123 ada 1 parsel no.lu taşınmazın 
turizm tesisi inşa edilmesine elverecek şekilde plan tadilatı yapılması sonucunda, taşınmazın 
karayolu tarafında kalan ilk 7.000,00 m2’lik alana E:0,20 ve Hmaks:5,5 m. yoğunluklu bir 
günübirlik tesis ve geriye kalan 25.840,00 m2’lik alana E:0,60 ve Hmaks9,5 m. yoğunluklu turizm 
tesisi inşa edilmesi esas alınarak, toplam 16.904,00 m2 olması gereken emsale dahil inşaat alanı 
miktarında herhangi bir nedenle oluşabilecek azalmalardan ötürü sözleşmeye esas kira 
bedellerinde bir değişiklik yapılmaması, ancak söz konusu azalmanın, toplam parametre 
sayısının/miktarının %25’i veya daha yüksek bir oranda olması durumunda, taraflar karşılıklı 
anlaşmak suretiyle sözleşmeyi sonlandırabilmesi, 

 Emsale dahil inşaat alanlarının, ekspertizde yer alan hesaplamalardan daha fazla olması 
halinde; her fonksiyon için ayrı ayrı olmak üzere; ihalede kesinleşen kira/m2 oranının, ekspertizde 
belirtilen Turizm Ticaret ile Günübirlik Tesis alanlarından gelen kira gelirleriyle yeniden 
orantılanarak, fonksiyon birim m2kira getirisinin emsal oranında artırılarak toplam kira bedeline 
yansıtılması (Toplam kira bedelinin %88’i E:0,6 olan Turizm Tesis Alanından [emsale dahil 
inşaat alanı 15.504,00 m2 ve ihale öncesi birimm2 değeri 6,55 TL], %12’si ise E:0,2 olan 
Günübirlik Tesisi Alanından [emsale dahil inşaat alanı 1.400,00 m2 ve ihale öncesi birim m2 
değeri 9,80 TL] gelmekte olup; herhangi bir fonksiyonun 2 alan ve/veya emsalindeki değişimlere 
göre kira bedelleri yeniden belirlenerek toplam kiraya yansıtılır. Her iki fonksiyonda da değişim 
olması halinde yukarıdaki işlem her ikisinde de uygulanarak toplam kira bedeli belirlenir. Toplam 
kira bedeli hesaplamalar neticesinde, ihalede belirlenen bedelin altına düşmez.) 

 Yüklenici tarafından, İdarece uygun görülen ve kira bedellerine esas projenin 
uygulanması aşamasında veya işletmeye geçildikten sonraki herhangi bir aşamada, ilave gelir 
getirici alanlar ya da gelir getirici niteliği olmadığı halde sonradan dönüşüm yoluyla gelir getirici 
nitelik kazandırılan alanlar olması halinde; bu alanların kira bedellerinin İdarenin tespit tarihinden 
itibaren ayrıca belirlenmesi ve yüklenici tarafından ödenecek kira bedellerine eklenmesi, 

5- Kiracı tarafından vakıf taşınmazlar üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler 
konulmaması, 

6- Taşınmazların üzerinde bulunan ve inşaat alanına rastlayan zeytin ağaçlarından 
sökümden sonra tekrar dikime müsait olanların Ayvalık Vakıf Zeytin İşletme Müdürlüğünün 
uygun göreceği bir yere taşınarak yeniden dikilmesi, ağaçları durumu, mevsim koşulları ve diğer 
nedenlerle dikimi müsait olmayanların ise odun olarak satılıp bedelinin Bölge Müdürlüğümüze 
ödenmesi amacıyla Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğüne teslim edilmesi, inşaat alanı 
dışında kalan ağaçların bakım, muhafaza ve tüm güvenlik önlemlerinin yine kiracı tarafından 
sağlanması, bütün bu işlemlerin Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri 
İşletme Müdürlüğü ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarının denetimi ve gözetiminde, tüm 
masrafları yüklenici tarafından karşılanarak gerçekleştirilmesi, buna karşılık ağaçlardaki ürünlerin 
değerlendirilmesinin yükleniciye ait olması, 

7- İki parsel arasında gerekmesi halinde yolun altından veya üstünden bağlantı yapılması 
durumunda irtifak hakkı tesisi için gerekli izinlerin alınması ve tüm masrafların yüklenici 
tarafından karşılanması, 
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Şartlarıyla, ilgili mevzuat kapsamında turizm tesisi olarak kullanılmak üzere 35 yıl 
süreyle yapım veya onarım karşılığı uzun süreli kiralama modeline göre kira ihalesine 
çıkarılmıştır. 

B) İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte, Yıldırım Mahallesi, Yıldırım Caddesi, Naciye 
Hanım Sokağı, No:4 BALIKESİR adresinde bulunan Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet 
binasında, İhale Komisyonunun huzurunda yapılacaktır. 

C) İhale Şartnamesi ve tüm ekleri mesai saatleri içerisinde Yıldırım Mahallesi, Yıldırım 
Caddesi, Naciye Hanım Sokağı, No:4 BALIKESİR adresinde bulunan Balıkesir Vakıflar Bölge 
Müdürlüğü hizmet binasında görülebilir. İhale dokümanı satış bedeli 150,00 TL olup, Balıkesir 
Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Türkiye Vakıflar Bankası Balıkesir Şubesi nezdindeki 
TR300001500158007309654883 no.lu hesabına işin ismi ve istekli adı belirtilerek yatırılacak ve 
idareye dekont ibraz edilerek ihale dokümanı alınacaktır. 

D) İstekliler; ihaleye katılabilmek için, İhale Şartnamesi’nin 6. maddesine göre hazırlayacakları 
tekliflerini, yukarıda belirtilen gün ve saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Balıkesir 
Vakıflar Bölge Müdürlüğüne imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir. 

 Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 
 Dış zarf aşağıdaki belgeleri içermelidir: 
1- İç zarf, (İç zarf teklif mektubunu içermelidir. Teklif mektubunun şekli ve içeriği 

şartname ekindeki örneğine uygun olarak hazırlanmalıdır.) 
2- Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. 

bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu, 
3- Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya 

ilgili meslek odası belgesi, 
a) Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi 

Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz 
edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline 
kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış 
sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin 
bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış 
olması gerekir.) 

4- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam 
eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz 
edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

a) Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin 
aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

b) Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya 
aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

5- İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale 
tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza 
beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 
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6- Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına alınmış ve ihale şartnamesinin 16.3 
maddesinde belirtilen tutardaki geçici teminata ait banka teminat mektubu ve teyit yazısı veya 
geçici teminatın Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Türkiye Vakıflar Bankası Balıkesir 
Şubesi nezdindeki TR730001500158007266231283 no.lu hesabına yatırıldığına dair banka alındı 
dekontu, (Teminat mektupları 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre limit içi ve süresiz 
olacaktır. Bu özellikleri taşımayan teminat mektupları geçersiz sayılacaktır), 

7- İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde şartnamedeki ekli örneğe uygun Ortak 
Girişim Beyannamesi 

8- Tahmin edilen bedelin %10'una kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat 
kredisini gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Banka referans mektuplarının 
ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmiş olması 
gerekmektedir.) 

9- Tahmin edilen bedelin %50'dan az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik 
karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden 
alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait 
İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının 
İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi, isteklinin benzer iş ile ilgili iş bitirme belgesinin 
olmaması veya isteklinin ticari faaliyetleri arasında inşaatla ilgili bir husus bulunmaması halinde 
inşaatı benzer iş bitirme belgesine sahip olan bir alt yükleniciye yaptıracağına ilişkin, ekli 
örneğine uygun alt yüklenici taahhütnamesi, 

İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve 
kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki 
Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir. 

a) Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve 
kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi 

b) Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide karşı 
taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı aşmamak 
üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter tasdikli 
Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi, 

c) Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü 
yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki 
İnşaat Ruhsat Belgesi, 

İsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigal konuları arasında 
inşaat yapım işlerinin bulunmaması halinde; işi (yapım/onarım) şartnamenin 27. maddesinde 
belirtilen şartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair şartnamedeki ekli örneğe 
uygun Alt Yüklenici Taahhütnamesi. (Alt yükleniciler için; İdaremiz ve diğer kamu kurum ve 
kuruluşları tarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama şartı aranır. İhalenin alt 
yüklenici kullanacak istekli üzerinde kalması halinde; kullanılacak alt yüklenicilerin listesi, alt 
yüklenicilere ilişkin belgeler ve İdarece onaylanacak alt yüklenici(ler) ile yüklenici arasında 
yapılacak noter onaylı sözleşmenin bir sureti, şartnamenin 27.3. ve sözleşmenin 10.6. maddesinde 
öngörülen sürelerde İdareye teslim edilir. 
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10- İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair 
belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli 
sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi 
borcu olmadığına dair belge, 

11- İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde 
prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının 
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik 
Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair 
belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama 
aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması, 

12- İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık 
Durum Formu, 

13- İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz, 
14- İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme 

Formu, 
15- Bütün sayfaları istekli tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş şartname metni, 
16- Kanuni ikametgâh belgesi, (Şirketlerde bu belge aranmayacaktır.) 
17- İhaleye katılacak gerçek kişiler ile tüzel kişilik adına veya vekaleten katılacak kişilerin 

kimlik belgesinin noter tasdikli sureti veya idarece onaylanmış fotokopisi, (Kimlik belgesinde 
T.C. kimlik numarasının bulunmaması halinde T.C. kimlik numarasını gösterir imzalı bildirim), 

Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (3), (4), (5), (10), (11) ve (12) bentlerindeki 
belgeleri temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu 
noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan 
suretini vermek zorundadır. 

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, 
sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama 
gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 
Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete İdaresince veya Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret 
Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir. 

E) İlana yazılmayan bilgiler işin şartnamesinde ve sözleşme taslağında mevcut olup, 
ihaleye katılan her istekli kiralanacak yeri görmüş, imzaladığı bu şartnamedeki şartlarla, sözleşme 
taslağına konulmuş olan şartları okumuş ve aynen kabul etmiş sayılır. 

F) Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler 
kabul edilmeyecektir. 

G) Tüm ilan bedelleri, ihaleyi alan istekli tarafından sözleşme esnasında defaten 
ödenecektir. 

H) İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
İlan olunur. 
 909/1-1 
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ALÇAK GERİLİM, ORTA GERİLİM VE YÜKSEK GERİLİM  
ŞALT MALZEMELERİ YEDEKLERİNİN ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğünden: 
İşletme Müdürlüğümüz 4. ve 5. Ünitelerindeki 0,4 kV Kesici Panoları, 6,3 kV OG Kesici 

Panoları, Generatör Kesicisi, 154 kV ve 380 kV şalt sahası elektrik panoları, RTU panolarında yer 
alan ekipmanların yedek olarak bulundurulmak üzere satın alınması işi 

İHALE KAYIT NUMARASI  : 2021/50829 
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  : İşletme Müdürlüğümüz 4. ve 5. Ünitelerindeki 0,4 kV 

Kesici Panoları, 6,3 kV OG Kesici Panoları, Generatör 
Kesicisi, 154 kV ve 380 kV şalt sahası elektrik panoları, 
RTU panolarında yer alan ekipmanların yedek olarak 
bulundurulmak üzere satın alınması işi 

b)Türü : Mal alımı 
c) Dosya No  : 2021 / 02 
d) Şartname Bedeli : 50,00 TL . 
e) Hizmetin Teslim Yeri : EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü  
f) İşin Süresi  : 240 takvim günüdür. 
3-) İHALENİN  :  
a ) Yapılacağı Yer  : EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralı İşletme Müdürlüğü  
b ) Tarihi ve Saati  : 23/02/2021 Salı günü – Saat 14.00’a  
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 23/02/2021 Salı günü – Saat 14:00’a 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. 749/1-1 
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175 TON TOLUOL ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) Afyon Alkaloidleri Fabrikası 

İşletme Müdürlüğünden:   

175 TON TOLUOL ALIMI 4734 KİK 3-g istisna kapsamında kapalı zarfla teklif alma 

yolu ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası                 : 2021/55809 

1-İdarenin 

a) Adresi : İhsaniye Mahallesi Kızılhöyük Mevkii 03310 

BOLVADİN/AFYONKARAHİSAR 

b) Telefon ve faks numarası : 2726126660 - 2726125667 

c) Elektronik Posta Adresi : aafmalzeme.sb@tmo.gov.tr 

2-İhale konusu malın   

a) Niteliği, türü ve miktarı : 175 Ton Toluol alımı 

b) Teslim yeri : Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü 

3- İhalenin   

a) Yapılacağı yer : Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü 

Bolvadin/Afyonkarahisar 

b) Tarihi ve saati : 22 Şubat 2021 Pazartesi günü saat 14.30 

İhale dokümanları TMO AAF İşletme Müdürlüğünde görülebilir ve 200.00 TL bedel ile 

temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 

2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine İletişim bilgileri, vergi 

dairesi ve numarasının işlenerek fakslanması veya e-mail gönderilmesi durumunda isteklilere 

şartname kargo ve e-mail ile gönderilecektir. 

Geçici ve kesin teminat miktarları ve bunların geri verilme şartları ve İhalede geçici 

teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir. 

İsteklilerin belirtilen saate kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme 

Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.  

Bu İhale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç TMO Genel Müdürlüğünün 4734 

sayılı KİK 3-g Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımı İhalelerinde Uygulanacak Usul 

ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğine göre yapılacaktır. TMO 08/09/1983 tarihli ve 2886 sayılı 

Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir. 

 773/1-1 

mailto:aafmalzeme.sb@tmo.gov.tr
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8 ADET JEOTERMAL KAYNAK ARAMA SAHASI İHALE EDİLECEKTİR 
Aksaray İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından: 
İlimiz sınırları içerisinde yer alan aşağıda belirtilen 8 adet Jeotermal Kaynak Arama 

sahası 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. maddesinin        
2. bendinde belirtilen şartları taşıyanlar arasında 3 yıl süre ile arama ruhsatı verilmesi amacıyla, 
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü (Artırma) ile ihale 
edilecektir. 

Şartname mesai saatleri içinde İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden 
müracaatla bedelsiz olarak görülebilir ve İhaleye katılmak için 120 TL karşılığında alınabilir. 

İhale 16.02.2021 Salı günü saat 11:00’da Aksaray İl Özel İdaresi Toplantı salonunda İl 
Encümeni tarafından 1. sıradan başlayarak yapılacaktır. 

1 NOLU İHALE EDİLECEK JEOTERMAL KAYNAK ALANI’NIN:  
Ruhsat Numarası: 2016680004, İli: Aksaray, İlçesi: Güzelyurt, Alanı: 650 Hektar, 

Muhammen Bedel: 24.264,00 ₺, Geçici Teminat: 730,00 ₺, Paftaları: L32b2, L32b3, Koordinatları: 
1. Nokta: 625000-4248500, 2. Nokta: 625000-4250000, 3. Nokta: 628000-4250000, 4. Nokta: 
628000-4247499, 5. Nokta: 626000-4247499, 6. Nokta: 626000-4248500 

2 NOLU İHALE EDİLECEK JEOTERMAL KAYNAK ALANI’NIN: 
Ruhsat Numarası: 2017680028, İli: Aksaray, İlçesi: Güzelyurt, Köyü: Yaprakhisar, Alanı: 

2308,77 Hektar, Muhammen Bedel: 86.183,00 ₺, Geçici Teminat: 2.590,00 ₺, Paftalar: L32a3, 
L32b4, Koordinatları: 1. Nokta: 606000-4241000, 2. Nokta: 606000-4245000, 3. Nokta: 609122-
4245000, 4. Nokta: 610090-4244796, 5. Nokta: 611477-4241673, 6. Nokta: 610437-4241323,      
7. Nokta: 609478-4241060, 8. Nokta: 608000-4240000, 9. Nokta: 608000-4238646, 10. Nokta: 
607017-4238457 

3 NOLU İHALE EDİLECEK JEOTERMAL KAYNAK ALANI’NIN: 
Ruhsat Numarası: 2017680030, İli: Aksaray, İlçesi: Güzelyurt, Belde: Ihlara,Alanı: 

3643,36 Hektar, Muhammen Bedel: 136.000,00 ₺, Geçici Teminat: 4.085,00 ₺, Paftalar: L32d2, 
L32a3, L32b4, L32c1, Koordinatları: 1. Nokta: 609178-4230000, 2. Nokta: 607709-4234637,     
3. Nokta: 608122-4235926, 4. Nokta: 615952-4235400, 5. Nokta: 616596-4234645, 6. Nokta: 
615337-4233217,7. Nokta: 615363-4231627 

4 NOLU İHALE EDİLECEK JEOTERMAL KAYNAK ALANI’NIN: 
Ruhsat Numarası: 2017680031, İli: Aksaray İlçesi: Güzelyurt Köyü: Alanyurt Alanı: 4913,75 

Hektar, Muhammen Bedel: 183.423,00 ₺, Geçici Teminat: 5.510,00 ₺, Paftalar: L32a3,L32b4 
Koordinatları: 1. Nokta: 616971-4248083, 2. Nokta: 616992- 4240005, 3. Nokta: 615115-4239927, 4. 
Nokta: 614284-4240658, 5. Nokta: 612565-4240932, 6. Nokta: 612482-4241920, 7. Nokta: 608242-
4247021, 8. Nokta: 608659-4247931 

5 NOLU İHALE EDİLECEK JEOTERMAL KAYNAK ALANI’NIN:  
Ruhsat Numarası: 2017680032, İli: Aksaray, İlçesi: Sultanhanı, Alanı: 3792,84 Hektar, 

Muhammen Bedel: 141.581,00 ₺, Geçici Teminat: 4.250,00 ₺, Paftalar: L31d1, L31d2, L31d3, 
L31d4, Koordinatları: 1. Nokta: 549385-4221654, 2. Nokta: 550323-4222000, 3. Nokta: 556000-
4222000, 4. Nokta: 556000-4215000, 5. Nokta: 551855-4214999 

6 NOLU İHALE EDİLECEK JEOTERMAL KAYNAK ALANI’NIN:  
Ruhsat Numarası: 2017680033, İli: Aksaray, İlçesi: Eskil, Köyü: Güneşli, Alanı: 3013,35 

Hektar, Muhammen Bedel: 112.484,00 ₺, Geçici Teminat: 3.380,00 ₺, Paftalar: L31d1, L30c2, L30c3, 
L31d4, Koordinatları; 1. Nokta: 542000-4224000, 2. Nokta: 544828-4223999, 3. Nokta: 547782-
4216999, 4. Nokta: 542000-4217000 
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7 NOLU İHALE EDİLECEK JEOTERMAL KAYNAK ALANI’NIN:  
Ruhsat Numarası: 2017680036, İli: Aksaray, İlçesi: Gülağaç, Belde: Gülpınar, Alanı: 4501,64 

Hektar, Muhammen Bedel: 168.040,00 ₺, Geçici Teminat: 5.050,00 ₺, Paftalar: L32b1, L32b2,L32b3, 
Koordinatları: 1. Nokta: 620000-4248498, 2. Nokta: 620000-4255764, 3. Nokta: 626319-4255764, 4. 
Nokta: 627312-4255713, 5. Nokta: 626337-4251000, 6. Nokta: 625000-4251000, 7. Nokta: 625000-
4248500 

8 NOLU İHALE EDİLECEK JEOTERMAL KAYNAK ALANI’NIN:  
Ruhsat Numarası: 2017680039, İli: Aksaray, İlçesi: Merkez, Köyü: Yenipınar, Alanı: 4795,21 

Hektar, Muhammen Bedel: 178.998,00 ₺, Geçici Teminat: 5.370,00 ₺, Paftalar: L32d2, L32c1,L32c2 
Koordinatları: 1. Nokta: 616460-4231559, 2. Nokta: 615821-4229458, 3. Nokta: 620999-4229181, 4. 
Nokta: 621000-4226864, 5. Nokta: 613934-4226864, 6. Nokta: 612999-4227206, 7. Nokta: 612186-
4224995, 8. Nokta: 611650-4224158, 9. Nokta: 610701-4223905, 10. Nokta: 609989-4224579, 11. 
Nokta:609968-4226123, 12. Nokta: 607802-4230000, 13. Nokta: 609178-4229999, 14. Nokta: 
615313-4231604 

İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için; 
Gerçek Kişiler; 
a) TC. Kimlik Numarasını içeren onaylı nüfus cüzdanı sureti. 
b) Vergi dairesinden alınmış, vergi numarasını gösterir belge. 
c) Tebligat için kanuni ikametgâh belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile 

varsa e-posta adresi. 
d) Onaylı İmza Sirküleri. 
e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli 

vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. 
f) Her sayfası imzalanmış olan Şartname.  
g) Bu şartnamede belirlenen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (Vakıfbank Aksaray 

Şubesi TR11 0001 5001 5800 7261 6104 46) veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu. 
h) İhale dokümanının alındığına dair 120.-TL’lik banka makbuzu. 
Tüzel Kişiler; 
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi.  
b) Şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar 

ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu (statüsünde jeotermal 
kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan) gösterir Ticaret 
Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti. Belirtilen ifadenin olmaması durumunda Ticaret Sicil 
Gazetesinde 5686 sayılı Yasanın 4/2. maddesine göre statü değişikliği yapacağına dair 
taahhütname. 

c) Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha (onaylı). 
d) İhaleye tüzel kişilik adına, yetkili olarak katılacakların noter tasdikli yetki belgeleri ve 

imza sirküleri, vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri. 
e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya kesin ve süresiz 

banka teminat mektubu. 
f) Her sayfası imzalanmış olan Şartname. 
g) İhale dokümanının alındığına dair 120.-TL’lik makbuz. 
İstekliler istenen belgeleri ihale günü en son saat 11.00’a kadar İl Özel İdaresi İl Encümen 

Başkanlığına vereceklerdir. Ayrıca İstekliler ihale günü saat 11.00’a kadar komisyon başkanlığına 
ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. madde hükümlerine uygun olarak 
düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla ihale komisyonuna gönderebilirler. 

* İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedel tespitinde serbesttir. İlan olunur. 
 536/1-1 
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PROTEİN JEL VE BULUT GÖRÜNTÜLEME ANALİZ SİSTEMİ ALIMI  
İHALE EDİLECEKTİR 

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden: 
Cihazın alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü 

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

İhale Kayıt No: 2021/54944 PROTEİN JEL ve BULUT GÖRÜNTÜLEME ANALİZ 
SİSTEMİ ALIMI 

1- İdarenin: 
a) Adı : Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 
b) Adres : Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Bornova/İZMİR 
c) Telefon: 232 311 42 41 
ç) Belgegeçer: 232 388 10 74 
d) E- posta : idari@mail.ege.edu.tr 
2- İhale Konusu malın: 
a) Adı: PROTEİN JEL ve BULUT GÖRÜNTÜLEME ANALİZ SİSTEMİ ALIMI 
b) Niteliği, Türü ve Miktarı: Laboratuvar Cihazı Alımları - 1 Adet 
c) Teslim Yeri: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 
d) Teslim Tarihi: 90 (Doksan) takvim günüdür. 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer: Ege Üniversite Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale 

Salonu 
b) Tarihi ve Saati: 16.02.2021 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 sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi 
odasından, ilan yapılan hallerde 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. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 
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4.1.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin 
noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yer alan standart 
forma uygun iş ortaklığı beyannamesi. 

4.1.7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe 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. İhaleye katılacak istekli firmaların teknik şartnameye uygunluk cevabı belgesini 

ihale teklif dosyasına koymaları zorunludur. Teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe 
olarak şartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “…marka… model… cihazı 
teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi “ başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına 
yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin 
hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi 
işaretlenmiş olacaktır. 

5-Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (pazarlık sonucu 
oluşan) en düşük olanıdır. 

6- Yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması: 
6.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı istekliler ile ortak girişim yapan 

yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 
1(bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları 
teklif mektubunda yer alan T.C. Kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli 
oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli malı teklif 
eden yerli isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala ilişkin yerli malı 
belgesini sunması zorunludur. 

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1.1. İhale dokümanı Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 

adresinde görülebilir ve 100,00 TRY karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 
7.1.2. İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı adresine 

elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü postayla da gönderilebilir. 
9- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
10- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 
11- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
12- İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 
13- Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 inci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık 
usulü ile ihale edilecektir. 

 805/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 
Ankara İli Sincan Belediye Başkanlığından: 
1- İdareye İlişkin Bilgiler : 
1.1. İdarenin : 
a) Adı  : Sincan Belediye Başkanlığı 
b) Adresi  : Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No: 7 Sincan/Ankara 
c) Telefon ve faks numarası  : 4444762/1404 - 3122711272 
d) Elektronik posta adresi  : sincanbelediyesi@sincan.bel.tr. 
e) İlgili personel  : Cemaliye BULUT 
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle 

irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler. 
2- İhalenin Konusu: 
2.1. İhalenin konusu; Ankara İli Sincan İlçesi Yenihisar Mahallesinde bulunan toplam 

17.732,00 m2 yüzölçümüne sahip, 26 adet parselin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. 
maddesinin ( a ) fıkrası hükümleri çerçevesinde 17.02.2021 tarihinde saat 10:30 ile 16:10 saatleri 
arasında Kapalı Teklif Usulü ile satılması. 

2.2. Arsanın Evsafı, Muhammen bedeli, İhale Tarihi ve Saati: 
Bu ihaleye ait taşınmazın evsafı, muhammen bedeli, ihale tarih ve saati aşağıda 

çıkartılmıştır. 

S.N Mahallesi Ada Parsel Yüzölçümü (m²) 
Muhammen 
Bedeli - ₺ 

İhale Tarihi 
İhale 
Saati 

1 Yenihisar 1021 10 840 135.240,00 17/02/2021 10:30 
2 Yenihisar 1021 11 765 123.165,00 17/02/2021 10:40 
3 Yenihisar 1021 12 968 155.848,00 17/02/2021 10:50 
4 Yenihisar 1021 13 1120 180.320,00 17/02/2021 11:00 
5 Yenihisar 1350 3 602 76.454,00 17/02/2021 11:10 
6 Yenihisar 1350 4 600 76.200,00 17/02/2021 11:20 
7 Yenihisar 1350 5 601 76.327,00 17/02/2021 11:30 
8 Yenihisar 1350 6 601 76.327,00 17/02/2021 11:40 
9 Yenihisar 1350 7 600 76.200,00 17/02/2021 11:50 

10 Yenihisar 1350 8 601 76.327,00 17/02/2021 13:30 
11 Yenihisar 1350 9 600 76.200,00 17/02/2021 13:40 
12 Yenihisar 1350 10 600 76.200,00 17/02/2021 13:50 
13 Yenihisar 1350 11 601 76.327,00 17/02/2021 14:00 
14 Yenihisar 1350 12 613 77.851,00 17/02/2021 14:10 
15 Yenihisar 1350 13 910 141.960,00 17/02/2021 14:20 
16 Yenihisar 1350 14 1001 147.147,00 17/02/2021 14:30 
17 Yenihisar 1350 15 629 94.350,00 17/02/2021 14:40 
18 Yenihisar 1350 16 600 90.000,00 17/02/2021 14:50 
19 Yenihisar 1350 17 600 90.000,00 17/02/2021 15:00 
20 Yenihisar 1350 18 600 90.000,00 17/02/2021 15:10 
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21 Yenihisar 1350 19 600 90.000,00 17/02/2021 15:20 
22 Yenihisar 1350 20 678 101.700,00 17/02/2021 15:30 
23 Yenihisar 1350 21 600 90.000,00 17/02/2021 15:40 
24 Yenihisar 1350 22 601 90.150,00 17/02/2021 15:50 
25 Yenihisar 1350 23 601 90.150,00 17/02/2021 16:00 
26 Yenihisar 1350 24 600 104.400,00 17/02/2021 16:10 

 
3- İhale tarih, saat ve yeri: Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazların ihalesi, Tandoğan 

Mah. Zeki Uğur Cad. No:7 2. Kat Meclis Toplantı Salonu 06930 Sincan/ANKARA adresinde 
17/02/2021 tarihlerinde saat 10:30 ile 16:10 arasında (Her bir parsel için yukarıda belirtilen tarih 
ve saatte) yapılacaktır. Teklifler en geç 16/02/2021 tarihinde saat 16:00’a kadar aynı adreste 
bulunan 1. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilecektir. 

4- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri: İhaleye katılmak 
isteyen isteklilerin ihale tarih ve saatine kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak teslim etmeleri 
gerekmektedir. 

4.1.İstekli Gerçek Kişi İse: 
a) Kanuni ikametgâh belgesi ( Telefon ve varsa fax numarası belgeye eklenecektir. ) 
b) Noter tasdikli imza beyannamesi, 
c) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,  
ç) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname, 
d) Noter onaylı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus cüzdanı sureti,  
e) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan 

alınmış Geçici teminat mektubu (Geçici Teminat bedeli muhammen bedelin en az % 3’ dür.) 
(Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.) 

4.2. İstekli Tüzel Kişilik İse: 
a) İsteklinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan 

şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,  
b) Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirket adına ihaleye girecek kimse veya 

kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve vekile ait imza 
sirküleri, 

c) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi ( Yazılı olarak ), 
ç) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan 

alınmış Geçici teminat mektubu (Geçici Teminat bedeli muhammen bedelin en az % 3’ dür.) 
(Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.), 

d) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,  
5- İhale ile ilgili şartname ve eklerin satış bedeli 250,00 TL olup, Tandoğan Mah. Zeki 

Uğur Cad. No: 7 Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 
6- İhaleye iştirak edenler şartnameyi kabul etmiş sayılırlar. 
7- İhale şartnamesinin posta yoluyla satışı yapılmayacaktır. 
8- İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir. 
 546/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Çorum Belediye Başkanlığından: 
İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait, Ayarık Mahallesinde bulunan 

imar planında 2 kat konut alanı işaretli aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz, 2886 sayılı Devlet 
İhale Kanununun 35/a Maddesine istinaden Kapalı Teklif Artırma Usulü ile hazırlanan şartnamesi 
dahilinde satılacaktır. 

MAH. PAFTA ADA PARSEL MİKTAR m² TAHMİNİ BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT 

AYARIK G33C-20A-2A 2838 1 7249,68 4.100.000,00.-TL 123.000,00.-TL 

Şartname: Şartname ve Ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 500,00 TL 
karşılığında temin edilebilir ve görülebilir. 

İhale Tarihi ve Yeri: 17.02.2021 Çarşamba günü saat : 11.00’da Belediyemiz Turgut Özal 
İş Merkezi 4. Katta bulunan Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır. 

İsteklilerde Aranan Belgeler:  
A)  Tebligat için adres beyanı ayrıca irtibat için telefon numarası ve fax numarası ile 

varsa elektronik posta adresi  
B)  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri  
C)  Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil 
gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri  

D)  Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli 
vekâletnamesi ve noter tasdikli imza sirküleri  

E)  Geçici Teminata ait belge (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun)  
F)  Bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki 

teminatların istekliler tarafından mal sandıklarına yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca 
teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra mal sandıklarına 
teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları hemen geri verilir. Her 
ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir 
konulamaz  

G)  Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi  
H)  İhale şartname bedelini yatırdığına dair makbuz.  
I)  İhaleye katılacak olanların Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) 

Mali Hizmetler Müdürlüğü, Tahsilat Biriminden alacakları yazı.  
İ)  Kamu İhale Kanunu ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma 

yasağı olmadığına dair, ilgili kurumlardan belge (ekap.kik.gov.tr internet adresinden alınabilir)  
* Tekliflerin en geç 17.02.2021 Çarşamba günü saat 11.00’a kadar Belediyemiz Turgut 

Özal İş Merkezi 4. Kat Meclis Salonunda bulunan İhale Komisyon (Encümen Başkanlığı) 
Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir. İhaleye katılacakların, İhalenin yapılacağı saatten 
önce yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, ihale komisyonuna teslim etmeleri 
şarttır. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ile posta ile geç gelen teklifler kabul 
edilmeyecektir.  

Keyfiyet ilan olunur. 870/1-1 
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ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Adıyaman Gölbaşı Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan, Adıyaman Gölbaşı Organize Sanayi Bölgesi (II. Etap) alanına 
ait altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin 
tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin Adresi : Cumhuriyet Mah. Turan Özdemir Cad. Hükümet 
Konağı 1. Kat No: 25/23 Gölbaşı/ADIYAMAN 

2 - İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Organize Sanayi Bölgesi (II. Etap) alanına ait yol, açık 

kanal, içmesuyu, atıksu, yağmursuyu ve telekom altyapı 
şebekesi inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi 

b) Yapılacağı yer : Gölbaşı / ADIYAMAN 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 
başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 30/11/2022 tarihine kadar tamamlanacaktır. 
e) Keşif Bedeli (2021 B.F. ile) : 16.991.734,50 TL 
f) Geçici Teminatı :      509.752,04 TL 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer  : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası 

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 
Yolu 2151. Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu Toplantı 
Salonu Çankaya-ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 23/02/2021 - Saat 10.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkâr 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
3) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekâletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
4) İş Deneyim Belgesi. 
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İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 
olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 
gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 
edilen bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim 
Belgesinin ve bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa 
ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 
drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 
ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 
değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk 
sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde 
belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 
bankalardan alınacak belge. (Bu belge, isteklilerce ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit 
ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 
bildirimi. 

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin 
yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve 
sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali 
müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu 
gösteren, standart forma uygun belge, 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya 
daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 
durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden 
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 
korunduğunu gösteren belge. 

F) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen 
işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 
şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 
tevsik eden belge. 
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G) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

H) Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

I) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

J) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

K) İç Zarf. 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf, kapalı zarf içerisinde 

teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda 

istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 

10.00’a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği 

gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim 

edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında veya 

Adıyaman Gölbaşı Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Cumhuriyet Mah. 

Turan Özdemir Cad. Hükümet Konağı 1. Kat No: 25/23 Gölbaşı/ADIYAMAN adreslerinde 

görülebilir veya 700 TL karşılığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından 

temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 

ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye 

Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

 763/2-2 
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GAZİANTEP ORGANİZE SANAYİ ÖZEL GAZİANTEP OSB MESLEKİ VE TEKNİK  
ANADOLU LİSESİ ATÖLYE BİNASI VE ÇOK AMAÇLI SPOR SALONU KABA  

İNŞAAT YAPIM İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 
Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Başkanlığından: 
Müteşebbis heyet başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Gaziantep Organize 

Sanayi Özel Gaziantep OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Atölye Binası ve Çok Amaçlı 
Spor Salonu Kaba İnşaat Yapım İşi açık ihale usulü ile anahtar teslim ihale edilecektir. 

a) İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 
Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 
a) Adı  : Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi 
  Müteşebbis Heyet Başkanlığı 
b) Adresi  : Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 83120 

nolu cadde Başpınar/ GAZİANTEP 
c) Telefon numarası  : 0 342 337 11 01 – 337 82 80 
d) Faks numarası  : 0 342 337 13 71 
e) Elektronik posta adresi  : ihale@gaosb.org 
f) İlgili personelinin adı, soyadı / unvanı  : Mehmet Selim SANCILI - Mimar  
  Can Mahmut YAPICI - İnşaat Mühendisi 
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli 

personellerle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler. 
Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler 
a) Adı  : Özel Gaziantep OSB Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi Atölye Binası ve Çok Amaçlı 
Spor Salonu Kaba İnşaat Yapım İşi  

b) Yatırım proje no’su/kodu  : Fİ-001 
c) İşin Süresi  : 210 gün dür. 
d) Yapılacağı yer  : 83215 nolu cadde Eğitim Kompleksi Adası 

Gaziantep / Şehitkâmil 
e) İşe ait (varsa) diğer bilgiler  : Atölye Binası ve Çok Amaçlı Spor Salonu 

Betonarme ve Çelik Kaba İnşaatı, Ada İçi Alt 
Yapım-Deplasman İşleri, Çevre İstinat 
Duvarları ile Hafriyat ve Uzaklaştırması 
Yapım İşi 

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati 
3.1.a) İhale usulü  : Açık ihale – Anahtar Teslim Götürü Bedel 
b) İhalenin yapılacağı adres  : Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 83120 nl 

cd. Başpınar/GAZİANTEP 
c) İhale tarihi  : 26/02/2021 
d) İhale saati  : 11:00 
e) Son teklif verme tarihi ve saati  : 26/02/2021-10:00 
f) İhale komisyonu toplantı yeri  : Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü - Toplantı 

Salonu 
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3.2. Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere 
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) 
saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. 

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri 
alınamaz. 

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde 
yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir. 

3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen 
saatte yapılır. 

3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas 
alınır. 

Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini 
4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye 

teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. 
a) İhale dokümanının görülebileceği yer : Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü - 

Fen İşleri Müdürlüğü  
b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer : Gaziantep Organize Sanayi Bölge 

Müdürlüğü - Fen İşleri Müdürlüğü  
c) İhale dokümanı satış bedeli(varsa vergi dâhil): 3.000,00-TL+ KDV (üçbintürklirası) 
4.2. İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına 

uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden sonra, ihale 
dokümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair standart 
form biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak düzenlenir. 

Madde 5 - İhale dokümanının kapsamı: 
5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır: 
a) İdari Şartname 
b) Teknik Şartnameler  
c) Sözleşme Tasarısı 
ç) Yapım İşleri Genel Şartnamesi. (İhale dokümanı kapsamında verilmeyecektir) 
d) Mahal ve İmalat Poz Listeleri. 
e) Özel İdari ve Teknik Şartname  
d) Projeler ve 3D Görseller 
g) İhale konusu işin niteliğine uygun standart formlar. 
(Teknik Personel Taahhütnamesi, Yapı Araçları Taahhütnamesi, Banka Mektubu, Mali 

Durum Bildirimi, İhale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birinin taşınmadığına dair yazılı 
taahhütname, Geçici Teminat Mektubu, Teklif Mektubu, Kesin Teminat Mektubu, İş durum ve 
tutumu ile ilgili Beyan, Tasdik Şerhi, Yer Görme Belgesi vs.) 

5.2. Ayrıca, İdari Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği 
zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale 
dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır. 
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5.3. İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. 
Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif 
verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler 
değerlendirmeye alınmaz. İhale dokümanın da yer almayan standart formlar için Kamu ihale 
kanunu standart formları kullanılabilir. 

Madde 6 - Bildirim ve tebligat esasları 
6.1. Bildirim ve tebligat iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır. 

Ancak ihale dokümanının satın alındığına ilişkin formda ve/veya teklif mektubunda elektronik 
posta adresinin belirtilmesi ve bu adrese yapılacak bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt 
edilmesi kaydıyla, İdare tarafından elektronik posta yoluyla bildirim de yapılabilir. 

6.2. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta mektubun postaya verilmesini takip eden 
yedinci gün, yabancı isteklilerde ise onuncu gün tebliğ tarihi sayılır. Tebligatın bu tarihten önce 
muhataba ulaşması halinde ise fiili tebliğ tarihi esas alınır. 

6.3. Elektronik posta yoluyla yapılan bildirimlerde, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu 
şekilde yapılan bildirimlerin aynı gün İdare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Aksi takdirde 
bildirim yapılmamış sayılır. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilmesi için tebligatın iadeli 
taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Elektronik posta yoluyla yapılan 
bildirimler, bildirim tarihi ve içeriğini de kapsayacak şekilde ayrıca belgelenir. 

6.4. Elektronik posta yoluyla yapılacak bildirimler, İdarenin resmi elektronik posta adresi 
kullanılarak yapılır. 

6.5. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat yukarıdaki esaslara 
göre pilot/koordinatör ortağa yapılır. 

6.6. İstekli olabilecekler ve istekliler tarafından İdareyle yapılacak yazışmalarda, 
elektronik posta ve faks kullanılamaz. 

b) İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER İLE 
YETERLİLİK DEĞERLENDİRMESİNDE UYGULANACAK KRİTERLER 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıya sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 
sunmaları gerekir. 

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr 
odası belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 
ve sanatkâr odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 
olduğunu gösterir belge, 

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

b) 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 
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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. 

c) İdari şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu. 
ç) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici 

teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını 
gösteren makbuzlar. 

d) İdari şartname madde 7.5 de ayrıntısı belirtilen son on yıl içinde alınmış B-III grubu iş 
deneyim belgesi (yüklenici- iş bitirme) ile 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği 
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri.  

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 
noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma 
uygun iş ortaklığı beyannamesi. 

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan 
isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi. 

ğ) İstekliler anahtar teslim tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için 
teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. (ihale 
dosyası içerisinde verilen formatta (poz listesi) Cd ortamında dosyaya eklenecektir.) 

h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan 
tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak 
bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

ı) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 
hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali 
müşavir veya noter tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

1 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. 
2 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
3 - İdare gerekli gördüğünde ihaleye teklif verecek olanlara Organize Sanayi Bölge 

Müdürlüğünde bilgilendirme toplantısı yapabilecektir. 
4 - İstekliler anahtar teslim tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için 

teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. 
5 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 75 (Yetmişbeş) 

takvim günü olmalıdır. 
6 - Müteşebbis Heyetimiz 4734 sayılı kamu ihale Kanununa tabii değildir. İhale 

komisyonu yapacağı incelemeye göre isteklileri yeterli görüp görmemekte, tekliflerini 
değerlendirmeye alıp almamakta, ihaleyi yapıp yapmamakta, ertelemekte veya dilediği zamanda 
iptal etmekte serbesttir. 723/2-1 



Sayfa : 136 RESMÎ GAZETE 5 Şubat 2021 – Sayı : 31386 

 

ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Manisa Soma Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan, Soma Organize Sanayi Bölgesine ait altyapı yapım işi, birim 
fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek 
suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1- İdarenin Adresi : Namazgah Mah. Kaymakam Hamdi Onat Sk. Hükümet 
  Konağı Soma/MANİSA 
2- İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Organize Sanayi Bölgesi alanına ait yol, atıksu, 
  yağmursuyu, içmesuyu ve telekom inşaatlarından 
  müteşekkil altyapı yapım işi 
b) Yapılacağı yer : Soma / MANİSA 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 
  geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 
  başlanacaktır. 
d) İşin süresi : 30/11/2022 tarihine kadar tamamlanacaktır. 
e) Keşif Bedeli (2021 B.F. ile) : 32.308.789,50 TL 
f) Geçici Teminatı :      969.263,69 TL 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer  : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası 
  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 
  Yolu 2151. Cad. No: 154  1. Kat 159 nolu Toplantı 
  Salonu Çankaya-ANKARA 
b) Tarihi ve saati : 25/02/2021 - Saat  10.00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
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4) İş Deneyim Belgesi. 

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 

gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 

edilen bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim 

Belgesinin ve bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa 

ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 

drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk 

sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde 

belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Keşif bedelinin en az % 20 ‘si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, isteklilerce ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit 

ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 

bildirimi. 

D)Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin 

yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve 

sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali 

müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu 

gösteren, standart forma uygun belge, 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya 

daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 

durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 

veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden 

sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 

korunduğunu gösteren belge. 
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F) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen 
işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 
şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 
tevsik eden belge. 

G) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 
H) Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 
I) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 
J) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
K) İç Zarf. 
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf, kapalı zarf içerisinde 
teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda 
istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 
10.00’a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 
Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154  1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği 
gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim 
edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3 uncu maddesinde 
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5- İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 
konsorsiyum) kabul edilmez. 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7- İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154  1. Kat 155 nolu odasında veya 
Soma Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Namazgah Mah. Kaymakam 
Hamdi Onat Sk. Hükümet Konağı Soma/MANİSA adreslerinde görülebilir veya 700 TL karşılığı 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 
Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154  1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8- İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 
indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 
toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 
günü olmalıdır. 

10- KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 
ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye 
Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11- Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 
 759/2-2 
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ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Ordu Ünye Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan, Ordu Ünye Organize Sanayi Bölgesine ait altyapı yapım işi, 
birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek 
suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin Adresi : Ünye Kaymakamlığı Kaledere Mah. Hükümet Cad. 
No: 1 Ünye / ORDU 

2 - İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Organize Sanayi Bölgesine ait yol, açık kanal, 

içmesuyu, atıksu, yağmursuyu ve telekom altyapı 
şebekesi inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi 

b) Yapılacağı yer : Ünye / ORDU 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 
başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 30/11/2022 tarihine kadar tamamlanacaktır. 
e) Keşif Bedeli (2021 B.F. ile) : 24.671.205 TL 
f) Geçici Teminatı : 740.136,15 TL 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer  : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası 

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 
Yolu 2151. Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu Toplantı 
Salonu Çankaya-ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 18/02/2021 - Saat 10.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkâr 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
3) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekâletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
4) İş Deneyim Belgesi. 
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İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 
olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 
gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 
edilen bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim 
Belgesinin ve bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa 
ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 
drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 
ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 
değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk 
sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde 
belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 
bankalardan alınacak belge. (Bu belge, isteklilerce ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit 
ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 
bildirimi. 

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin 
yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve 
sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali 
müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu 
gösteren, standart forma uygun belge, 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya 
daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 
durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden 
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 
korunduğunu gösteren belge. 

F) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen 
işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 
şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 
tevsik eden belge. 
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G) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

H) Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

I) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

J) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

K) İç Zarf. 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf, kapalı zarf içerisinde 

teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda 

istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü  

saat 10.00’a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği 

gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim 

edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3 üncü maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında veya 

Ordu Ünye Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Ünye Kaymakamlığı 

Kaledere Mah. Hükümet Cad. No: 1 Ünye / ORDU adreslerinde görülebilir veya 700 TL karşılığı 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 

Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 

ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye 

Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

 762/2-2 
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1 KALEM ZİRAİ MÜCADELE İLACI SATIN ALINACAKTIR 
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
Genel Müdürlüğümüze bağlı işletmelerimizde kullanılmak üzere aşağıda cins ve miktarı 

belirtilen 1 kalem Zirai Mücadele ilacı satın alınacaktır. 

SIRA NO AKTİF MADDE ADI VE ORANI 
MİKTARI 

(Kg) 

1 
%30 Foramsulfuron + %1 Iodosulfuron methyl-sodium + %30 
Isoxadifen-ethyl (safener) WG 

452,25 

Konu ile ilgili şartname 250,00.-TL mukabili Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA 
adresindeki Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığından temin edilebilir. Şartname bedeli 
Genel Müdürlük veznesine veya TR 310001 2009 4080 0004 0000 20 nolu hesabına 
yatırılacaktır. 

İhale Açık İhale Usulü (Kapalı Teklif Alma) ile yapılacak olup, istekliler teklif ettikleri 
bedelin % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat verecektir. Bu ihaleye ait ihale kararlarına ait 
her türlü vergi, damga vergisi, karar pulu, resim, harç ve her türlü yasal ödemeler yükleniciye 
aittir. 

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 17.02.2021 günü saat 14.30’a kadar 
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisine vermeleri veya bu tarihte ele geçecek 
şekilde göndermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Geciken teklifler dikkate 
alınmaz. 

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’ nde yapılacaktır. 
Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 

olup, TİGEM ihaleyi yapıp yapmamakta veya İdarenin menfaatleri gözetilerek en uygun bedeli 
tespit etmekte serbesttir. 

ADRES: 
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA 
Tlf. : (0 312) 417 84 70 (5 Hat) 
Fax : (0 312) 417 78 39 819/1-1 

—— • —— 
İPTAL İLANI 

Bursa İli Nilüfer Belediye Başkanlığından: 
Nilüfer Gümüştepe Adrenalin Parkı üst tesisinin kurularak kiraya verilmesi işi ilanı’nın 

ihalesi 10.02.2021 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36 ncı maddesine göre Kapalı 
Teklif Arttırma Usulü ihalesinin yapılacağı duyurulmuş idi.  

İhale Kayıt Numarası  : - 
1-İdarenin Adı  : Nilüfer Belediye Başkanlığı 
a) Adresi  : İhsaniye Mah. Cumhuriyet Meydanı  
   No: 2/A 2/B Blok P.K. 16130 Nilüfer/BURSA 
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b) Telefon Numarası  :444 16 03 

c) Elektronik Posta adresi  : (0 224) 247 54 88 

2-İptal edilen İhale İlanının Yayımlandığı 

a) Resmi Gazete  : 27.01.2021 Tarih, 31377 sayılı 

b) Bursa’da Bursa Hayat Gazetesi’nde  : 27.01.2021 Tarih, İlan No: ILN01296206  

c) Bursa’da Yeni Marmara Gazetesi’nde  : 29.01.2021 Tarih, İlan No: ILN01296206  

d) İstanbul’da Birgün Gazetesi’nde  : 27.01.2021 Tarih, Basın No: 1296206  

    İlan No: ILN01296206  

3-İptal Tarihi  : 29.01.2021 

4-İptal nedeni  : Alanda fuzuli şagil bulunduğundan ihale iptal 

   edilmiştir.  

İlan olunur. 750/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASINA 

İLİŞKİN İLAN 

Ankara Beypazarı Devlet Hastanesi tarafından 23.10.2018 tarihinde 2018/454721 İhale 

Kayıt No ile gerçekleştirilen ve 13.11.2018 tarihinde sözleşmeye bağlanan “2019-2020-2021 

Yılları 3 Yıllık Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım Ve Sonrası Hizmetleri İşi Alımı” ihalesi 

kapsamında; 

OSMANLI Sosyal Hizmetler Medikal Sağlık Yemek Organizasyon Anonim Şirketi 

(Adres: Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi A4 Blok No: 4/1 Başakşehir / İSTANBUL, İstanbul 

Ticaret Odası–Ticaret Sicil No: 849665, Vergi Dai./No: İkitelli V.D./ 648 060 4592)’ne ve bu 

şirketin sermaye hissesinin yarısından fazlasına sahip olan ortağı Mustafa SÜMER (T.C. Kimlik 

No:15766064814)’ e; 

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26 ncı maddesi gereğince verilen ve 

10.09.2020 tarihli 31240 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 (bir) yıl süreyle bütün kamu 

kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı; 

Ankara 4.İdare Mahkemesi’nin 14.01.2021 tarihli ve E.2020/2001 sayılı kararı ile verilen; 

“…DAVA KONUSU İŞLEMİN YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI” yönündeki kararına 

istinaden, Bakanlık Makamı’nın 01/02/2021 tarihli ve E.54 sayılı Olur’u ile kaldırılmıştır. 

Duyurulur. 935/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 931/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 932/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 

 
 925/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 936/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 878/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 921/1-1 
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Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 875/1-1 
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 933/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
Kültür ve Turizm Bakanlığınca, aşağıda belirtilen birimlerde çalışmak üzere, 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin B fıkrası uyarınca 6/6/1978 tarih ve 7/15754 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 
Esaslar’ın ek 8 inci maddesi kapsamında 31/12/2021 tarihine kadar görev yapmak üzere, aşağıda 
belirtilen branş ve sayıda sözleşmeli sanatçı alınacaktır. Bu tarihten sonra, durumları uygun 
olanlar ile; ihtiyaç, başarı, disiplin durumu ve Bakanlıkça yapılacak değerlendirmeye göre 
yeniden sözleşme yapılabilecektir. 

 
Birimi Branş Adet Toplam 

Cumhurbaşkanlığı Senfoni 
Orkestrası 

Keman 
Viyola 
Kontrabas 
Viyolonsel (Çello) 
Klarinet 
Korno 

4 
1 
2 
1 
1 
2 

11 
 

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası 

Keman 
Viyola 
Viyolonsel (Çello) 
Kontrabas 
Obua 
Klarinet 
Fagot 
Korno 
Flüt 
Trompet 
Vurmalı Çalgılar 

6 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

21 

Ankara Devlet Çoksesli Müzik 
Korosu 

Tenor (Erkek) 
Bas (Erkek) 

4 
4 

8 

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk 
Müziği Korosu 

Erkek Ses 1 1 

Ankara Devlet Klasik Türk Müziği 
Korosu 

Keman 2 2 

Ankara Türk Dünyası Müzik 
Topluluğu 

Ritim 1 1 

İstanbul Devlet Türk Müziği 
Araştırma ve Uygulama Topluluğu 

Semazen 
(Tasavvuf, İrfan ve 
Meydan Meşkleri 
Bölümü) 

1 1 

İstanbul Tarihi Türk Müziği 
Topluluğu 

Kanun 1 1 

Konya Türk Tasavvuf Müziği 
Topluluğu 

Erkek Ses 1 1 

TOPLAM 47 
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A-GENEL ŞARTLAR: 
1- Sınav tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak, 
2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 
veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak, 

4- Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, 
askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa 
geçirilmiş olmak, 

5- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 
B- ÖZEL ŞARTLAR: 
1- Keman (Orkestra), viyola, viyolonsel (çello), kontrabas, obua, klarinet, fagot, korno, 

trompet, flüt, vurmalı çalgı branşları için; Resmi ve Özel Konservatuvarlardan veya müzik 
bölümü bulunan okullardan mezun veya özel müzik öğrenimi görmüş olmak, 

2- Keman (Klasik Koro), kanun, ritim, erkek ses, tenor, bas, semazen branşları için; en az 
Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümü ya da konservatuarın lise bölümü veya fakülte ya da dört 
yıllık yüksekokul mezunu olmak veya özel müzik öğrenimi görmüş olmak, 

3- Yapılacak uygulamalı sınavda başarılı olmak. 
C- BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ: 
İş talep formları Bakanlığımızın www.ktb.gov.tr ve guzelsanatlar.ktb.gov.tr internet 

adreslerinden temin edilebilecektir. 
Adayların, iş talep formunu ve bu ilanın "C" maddesinde yer alan diğer belgeleri pdf, 

jpeg, vb. (güncellenemez) formatta hazırlayarak, gsgm.basvuru@ktb.gov.tr e-posta adresine 
interaktif ortamda göndermeleri gerekmektedir. Adayların, sınav ilanının Resmi Gazete'de 
yayınlanmasından itibaren, son başvuru tarihi olan 15 Şubat 2021 tarihi saat 23:00'a kadar 
başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihinden sonra e-posta gönderi 
gecikmelerinden kaynaklanan problemlerden dolayı başvuruların kuruma ulaşmaması, kurumun 
sorumluluğunda değildir. 

Adaylar, seçmiş oldukları branşlar için ayrı ayrı iş talep formu vermek veya iş talep 
formunda sınava girmek istedikleri her bir branşı ayrı ayrı işaretlemek kaydıyla birden fazla 
branşta sınava girebileceklerdir. Ayrıca; ayrı ayrı iş talep formu vermek veya aynı iş talep 
formunda belirtmek kaydı ile birden fazla birim için sınava girebileceklerdir. 

İş talep formları ve ekli belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartlara haiz 
olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, www.ktb.gov.tr ve guzelsanatlar.ktb.gov.tr 
internet adreslerinde duyurulacak olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Adayların Sınava Giriş Belgeleri, iş talep formunda belirttikleri e-posta adresine 
gönderilecektir. 

Başvuru için gerekli tüm bilgi ve belgeler yukarıda belirtildiği şekilde interaktif ortamda 
gönderilecek olup, bizzat veya posta yolu ile iletilen başvurular veya başvuru amaçlı belgeler 
işleme alınmadan iade edilecektir. 

Eksik, yanlış evrakla veya son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular işleme 
alınmayacaktır. Son başvuru tarihine kadar evraklarını eksiksiz ve hatasız olarak göndermeyenler 
sınava giremeyecektir. Bu şekilde sınava giremeyenlere karşı kurumun herhangi bir sorumluluğu 
bulunmayacaktır. 

D- İSTENİLEN BELGELER: 
1- Keman (Orkestra), viyola, viyolonsel (çello), kontrabas, obua, klarinet, fagot, korno, 

trompet, flüt, vurmalı çalgı branşları için, Resmi ve Özel Konservatuvarlardan veya müzik 
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bölümü bulunan okullardan mezun olduğunu veya özel müzik öğrenimi aldığını gösterir öğrenim 
belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği;  

Keman (Klasik Koro), kanun, ritim, erkek ses, tenor (erkek), bas (erkek) ve semazen 
branşları için; Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümü ya da konservatuarın lise bölümü veya fakülte 
ya da dört yıllık yüksekokul mezunu olduğunu veya özel müzik öğrenimi aldığını gösteren 
öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği,  

2- T.C. Kimlik numarasının da yer aldığı yazılı özgeçmiş. 
3- Kurum internet sayfasında yer alan iş talep formu (güncel vesikalık fotoğraflı).  
4- Adli Sicil Kaydı Belgesi. 
E- ÖZEL KOŞULLAR: 
1- Adayların sınava vurmalı çalgılar dışında kendi enstrümanları ile gelmeleri zorunludur. 

Piyano ile eser icra edecek adayların sınava kendi piyanistleri ile gelmeleri zorunludur. 
2- Ritim, tenor ve bas sınavına girecek adayların sınava kendi eşlikçileri ile gelmeleri 

zorunludur. 
3- Adayların sınava, sınavda çalacakları eserlerle ilgili repertuar listesini (10'ar adet) 

getirmeleri zorunludur. 
F- SINAV YERİ: 
Sınav, Talatpaşa Bulvarı No:38 Altındağ/ANKARA adresindeki eski CSO binasının 

arkasındaki Yeni CSO Konser Salonunda yapılacaktır. 
G- SINAV TARİHLERİ: 
Sınavlar, 15 Mart 2021 günü saat 10:00'da başlayacak olup, sınavlara yapılacak başvuru 

sayısına göre; sınav tarihleri ve adayların branşlarına göre hangi gün sınava girecekleri 
www.ktb.gov.tr ve guzelsanatlar.ktb.gov.tr adreslerinde ilan edilecektir. 

Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır 
bulunmaları ve yanlarında, Sınava Giriş Belgesi, fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (nüfus 
cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport), sınavda çalacağı eserle ilgili repertuar listesi (10'ar adet) 
ve sınava başvururken interaktif ortamda gönderdiği belgelerin asıllarını (Resmi ve Özel 
Konservatuvarlardan veya müzik bölümü bulunan okullardan mezun olduğunu veya özel müzik 
öğrenimi aldığını gösterir öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği, T.C. 
Kimlik numarasının da yer aldığı yazılı özgeçmiş, Kurum internet sayfasında yer alan iş talep 
formunun ıslak imzalı aslı, adli sicil kaydı belgesi) ve 4.5 x 6 cm boyutunda üç adet fotoğraf 
bulundurmaları gerekmektedir. Adayların aday numarası sırasına göre sınava girmeleri 
gerekmektedir. 

H- SINAV ŞEKLİ: 
Sınav uygulamalı şekilde yapılacaktır. Branşlara göre aşağıdaki kriterler 

değerlendirilecektir. 
1- Yaylı çalgılar (keman, viyola, viyolonsel, kontrabas) sınavına giren adaylar için şu 

eserleri başarı ile çalmak: 
a) Kendi seçecekleri bir etüt, 
b) Kendi seçecekleri bir sonat (Piyano ile). 
c) Kendi seçecekleri bir konçerto, (Piyano ile) (Kontrabas için piyano şart değildir.) 
d) Sınav komisyonunun seçeceği bir orkestra eserini veya eserlerini deşifre etmek. 
2- Nefesli çalgılar (obua, klarinet, fagot, korno, trompet, flüt) sınavına giren adaylar için 

şu eserleri başarı ile çalmak: 
a) Kendi seçecekleri bir etüt, 
b) Kendi seçecekleri bir sonat, veya konçerto veya parça (Piyano eşliğinde), 
c) Gam, 
d) Sınav komisyonunun seçeceği bir orkestra eserini veya eserlerini deşifre etmek. 
3- Vurmalı çalgılar sınavına giren adaylar için şu eserleri başarı ile çalmak: 
a) Timpani, Glockensipiel, Xiliphon bir dereceye kadar piyano ve bütün bateri grubu 

çalgılarına ait kendi seçecekleri eserler, 
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b) Sınav komisyonunun seçeceği orkestra eserlerini deşifre etmek. 
4- Tenor ve bas adayları için şu eserleri başarı ile seslendirmek; 
a) Kendi seçecekleri bir koro eseri icrası, 
b) Kendi belirleyecekleri bir Arya, Aryantik veya bir Lied, 
c) Sınav Komisyonu tarafından belirlenecek bir Tonal /Atonal deşifre etmek, 
5- Keman (Klasik Koro) ve Kanun branşlarında sınava giren adaylar için; 
a) Kendi seçecekleri bir eseri icra etmek, 
b) Sınav komisyonunun seçeceği bir eseri deşifre etmek, 
c) Form ve repertuar bilgisine 
 sahip olmak. 
6- Ritim sanatçısı adayları için; 
a) Kendi seçecekleri eseri başka bir enstrüman eşliğinde icra etmek, 
b) Sınav Komisyonunun seçeceği bir eseri deşifre etmek. 
c) Form ve repertuar bilgisine  
 sahip olmak, 
7- Erkek ses sanatçısı sınavına giren adaylar için; 
a) Kendi seçeceği bir eseri enstrüman eşliğinde icra etmek, 
b) Sınav komisyonunun seçeceği bir eseri enstrüman eşliğinde deşifre etmek, 
c) Form ve repertuar bilgisine  
 sahip olmak. 
8- Semazen adayları için; 
a) Sınavın yapıldığı tarih itibarıyla 31 (otuzbir) yaşından gün almamış olmak, 
b) Orantılı boy ve kilo ölçülerine, 
c) Ses duyma, ritim algılama ve entonasyon yeteneğine, 
d) Özellikle Mevlevî Âyîni repertuar bilgisine, 
e) Mevlevî Âyîni formu ve usûlleri bilgisine, 
f) Mevlevîlik Kültürü bilgisine  
 sahip olmak. 
I- SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ VE BAŞARI SIRALAMASI: 
Sınavlarda başarılı sayılmak için sınav komisyonu tarafından verilecek not 

ortalamalarının 100 üzerinden 70 tam sayıyı tutması şarttır. Söz konusu sınavlarda alınan 
puanların ortalaması genel başarı sıralamasını belirler. Puan ortalaması olarak en az 70 tam puan 
alanlar başarılı sayılır. Söz konusu sınavdan alınan ortalama puana göre en yüksekten başlanarak 
sözleşme imzalanacak olup, ilan edilen boş pozisyon sayısı kadar aday sınavı başarmış sayılır. 
Diğer adaylar için 70 ve üzeri puan almış olmak sözleşme imzalanmak için kazanılmış hak 
sayılmaz. Kazananlar arasında eşit puan alanlardan mesleki öğrenim yapmış olanlar, bunda da 
eşitlik durumunda daha genç yaşta olanlar tercih edilir. 

Alım yapılacak boş pozisyon sayısı kadar yedek liste ilan edilebilir. Sınavı kazanan 
adaylardan sözleşme imzalanamayan veya sözleşmesi feshedilenler olduğu takdirde yedek adaylar 
ile başarı sırasına göre sözleşme yapılabilir. Yedek listenin hakları, sınavın yapıldığı tarihten 
itibaren birinci yılın sonunda, bu sürenin bitiminden önce aynı pozisyon unvanına yönelik yeni bir 
sınav yapılması halinde bu sınavın ilan edildiği tarihte sona erer. 

J- SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI: 
Sınavı kazananların listesi Bakanlığımızın, www.ktb.gov.tr ve guzelsanatlar.ktb.gov.tr 

internet adreslerinden ilan edilecek olup, asil ve yedek adaylar ile sınavı kazanamayanlara ayrıca 
yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sınav esnasında veya sonrasında gerçeğe aykırı beyanda 
bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır. 

Sınav sonuçlarına itirazlar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 10 (on) gün içinde Genel 
Müdürlüğe yapılacaktır. İtiraz üzerine yapılan değerlendirme sonuçları, itirazda bulunan adayların 
iş talep formunda belirttikleri e-posta adresine gönderilecektir. 

İlanen duyurulur. 895/1/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve 

Samsun Müdürlüklerinde görev yapmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü 
maddesinin B fıkrası uyarınca 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 8 inci maddesi 
kapsamında ve esasların ekli 5 sayılı cetvelinde yer alan solist sanatçı, sanatçı ve sahne üstü ve 
sahne gerisinde görev yapmak üzere, aşağıda belirtilen branş ve sayıda sözleşmeli personel 
alınacaktır. 

 
Birimi  Branş Adet Toplam 

ANKARA DEVLET OPERA VE 
BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ  

ORKESTRA SANATÇISI 
 
Keman 
Vurmalı Sazlar 
Viyolonsel 
 
BALE SANATÇISI 
 
KORO SANATÇISI 
 
Soprano 
Mezzo Soprano 
Tenor 
Bas 
 

 
 

2 
1 
1 
 

2 
 
 
 

1 
1 
1 
1 

10 

İSTANBUL DEVLET OPERA VE 
BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ  

SOLİST SANATÇI GRUBU 
Opera solist san. 
Konzertmeister 
 
ORKESTRA SANATÇISI 
 
Keman 
Viyola 
Viyolonsel 
Kontrobas 
Trompet 
Klarnet 
Fagot 
Flüt 
Vurmalı Sazlar 
Korno 
 
KORO SANATÇISI 
Soprano 
Alto 
Tenor 
Bas 

 
1 
1 
 
 
 

2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
 
 

3 
3 
3 
3 

43 
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BALE SANATÇISI 
 
SAHNE ÜSTÜ VE SAHNE 
GERİSİNDE GÖREV 
YAPACAK PERSONEL 
 
 
Süflör 
Kondüvit 
Üst Yazı 

 
 

11 
 
 
 
 
 
 

1 
1 
1 
 

İZMİR DEVLET OPERA VE 
BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ 
 
  

 
OPERA SOLİST 
SANATÇISI 
KORO SANATÇISI 
Soprano 
Mezzo Soprano 
ORKESTRA SANATÇISI 
Keman 
Kontrabas 

 
2 
 
 

1 
1 
 

1 
1 

6 

 
MERSİN DEVLET OPERA VE 
BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 
Koro Sanatçısı (Soprano) 
Bale Sanatçısı Solist 
Bale Sanatçısı Kordobale 
 

 
2 
1 
2 

5 

ANTALYA DEVLET OPERA VE 
BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ 

KORO SANATÇISI 
Tenor 
Bas 
Bale Sanatçısı Solist 
Bale San. Kordöbale 
ORKESTRA SANATÇISI 
Vurmalı Sazlar 
Keman 

 
2 
1 
1 
1 
 

1 
1 

7 

SAMSUN DEVLET OPERA VE 
BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ  

KORO SANATÇISI 
Mezzo Soprano 
Tenor 
BALE SANATÇISI 
 
ORKESTRA SANATÇISI 
Obua 
Viyolonsel 

 
1 
1 
2 
 
 

1 
1 

6 

 
TOPLAM 
 

 

 

77 
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A-GENEL ŞARTLAR: 
1- Sınav tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak, 
2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 
veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak, 

4- Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, 
askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa 
geçirilmiş olmak, 

5- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 
B- ÖZEL ŞARTLAR: 
1- Opera Solistleri, Koro ve Orkestra Sanatçıları için Yükseköğretim Kurumu bünyesinde 

müzik ve sahne sanatları eğitimi veren fakülte, akademi ve konservatuarlarından lisans düzeyinde 
mezun olmak. 

2- Bale Solist Sanatçıları için, Yükseköğretim Kurumu bünyesinde müzik ve sahne 
sanatları eğitimi veren fakülte, akademi ve konservatuarların bale bölümünden lisans düzeyinde, 
Kordöbale için ise bale bölümünden en az lise düzeyinde mezun olmak. 

3-SAHNE ÜSTÜ VE GERİSİNDE HİZMET VEREN PERSONEL İÇİN; 
Kondüvit için; 
Yükseköğretim Kurumu bünyesinde eğitim veren konservatuarların opera - şan veya bale 

bölümlerinden lisans düzeyinde mezun olmak, 
Suflör için; 
Yükseköğretim Kurumu bünyesinde eğitim veren konservatuarların opera-şan 

bölümünden lisans düzeyinde veya Yükseköğretim Kurumları bünyesinde eğitim veren müzik 
fakültelerinden lisans düzeyinde mezun olmak 

Üst yazı Personeli için,  
a) Yükseköğretim Kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,  
b) Bir yabancı dili (tercihen İngilizce ve İtalyanca) iyi derecede bilmesi, 
c) Bilgisayar programlarını yeterli düzeyde kullanma bilgisine sahip olmak, 
d) Nota okuma ve takip etme yetisine sahip olma 
e) Opera bale ve tiyatro konularında genel kültüre sahip olmak, 
4- Yapılacak dinleti, uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmak. 
C- BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ: 
İş talep formları Bakanlığımızın www.ktb.gov.tr ve www.operabale.gov.tr internet 

adreslerinden temin edilebilecektir. 
Adayların, iş talep formunu ve bu ilanın "D" maddesinde yer alan diğer belgeleri pdf, 

jpeg, vb. (güncellenemez) formatta hazırlayarak, melek.dal@operabale.gov.tr , 
melek.dal@ktb.gov.tr e-posta adreslerine interaktif ortamda göndermeleri gerekmektedir. İş bu 
Personel alım ilanı Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten sonra, başvuru tarih aralığı 
Kurumumuz www.operabale.gov.tr adresindeki duyurular kısmında yayınlanacaktır. Son başvuru 
tarihinden sonra e-posta gönderi gecikmelerinden kaynaklanan problemlerden dolayı başvuruların 
kuruma ulaşmaması halinde sorumluluk kuruma ait olmayacaktır. 
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İş talep formları ve ekli belgelerin incelenmesi sonucunda Kurumumuz ile 6/6/1978 tarih 
ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel 
Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 8 inci maddesi kapsamında sözleşmesi bulunanların 
müracaatları kabul edilmeyecektir. (Figüran sözleşmeliler hariç) 

İş talep formları ve ekli belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartlara haiz 
olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, www.ktb.gov.tr ve www.operabale.gov.tr 
internet adreslerinde duyurulacak olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adayların 
Sınava Giriş Belgeleri, iş talep formunda belirttikleri e-posta adresine gönderilecektir. 

Başvuru için gerekli tüm bilgi ve belgeler yukarıda belirtildiği şekilde interaktif ortamda 
gönderilecek olup, bizzat veya posta yolu ile iletilen başvurular veya başvuru amaçlı belgeler 
işleme alınmayacaktır. 

Başvuru şartlarını taşımayan eksik, yanlış evrakla veya son başvuru tarihinden sonra 
yapılan başvurular işleme alınmayacaktır. Son başvuru tarihine kadar evraklarını eksiksiz ve 
hatasız olarak göndermeyenler sınava giremeyecektir. Bu şekilde sınava giremeyenlere karşı 
kurumun herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır. 

D- İSTENİLEN BELGELER: 
1- Öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği;  
2- T.C. Kimlik numarasının da yer aldığı yazılı özgeçmiş. 
3- Kurum internet sayfasında yer alan iş talep formu (güncel vesikalık fotoğraflı).  
4- Adli Sicil Kaydı Belgesi. 
5- Bir adet son 3 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (pdf veya jpg formatında ) 
E- ÖZEL KOŞULLAR: 
1- Adayların sınava vurmalı çalgılar dışında kendi enstrümanları ile gelmeleri zorunludur.  
2- Sınavına girecek adaylar kendi eşlikçileri ile gelmeleri zorunludur. 
3- Adaylara sınavda Ek 1’de belirtilen kendi alanları ile ilgili müfredat uygulanacaktır. 

Komisyon gerek gördüğü taktirde müfredatta belirtilen konuların dışında da adaylardan bilgi talep 
edebilir. 

F- SINAV YERİ: 
Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü Atatürk Bulvarı No:20 Ulus/ANKARA 

adresinde yapılacaktır. 
G- SINAV TARİHLERİ: 
Sınavlar yapılacak başvuru sayısına göre; sınav tarihleri ve adayların branşlarına göre 

hangi gün sınava girecekleri www.ktb.gov.tr ve www.operabale.gov.tr adreslerinde ilan 
edilecektir. 

Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır 
bulunmaları ve yanlarında, Sınava Giriş Belgesi, fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (nüfus 
cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport), sınavda çalacağı eserle ilgili repertuar listesi (5'er adet) ve 
sınava başvururken interaktif ortamda gönderdiği belgelerin asıllarını (Resmi ve Özel 
Konservatuvarlardan veya müzik bölümü bulunan okullardan mezun olduğunu gösterir öğrenim 
belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği, T.C. Kimlik numarasının da yer aldığı 
yazılı özgeçmiş, Kurum internet sayfasında yer alan iş talep formunun ıslak imzalı aslı, adli sicil 
kaydı belgesi) ve 4.5 x 6 cm boyutunda üç adet fotoğraf bulundurmaları gerekmektedir. Adayların 
aday numarası sırasına göre sınava girmeleri gerekmektedir. 

H- SINAV ŞEKLİ: 
Sınav dinleti, uygulama veya değerlendirme şekilde yapılacaktır. 
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I- SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ VE BAŞARI SIRALAMASI: 
Sınavlarda başarılı sayılmak için sınav komisyonu tarafından verilecek not 

ortalamalarının 100 üzerinden 70 tam sayıyı tutması şarttır. Söz konusu sınavlarda alınan 
puanların ortalaması genel başarı sıralamasını belirler. Puan ortalaması olarak en az 70 tam puan 
alanlar başarılı sayılır. Söz konusu sınavdan alınan ortalama puana göre en yüksekten başlanarak 
sözleşme imzalanacak olup, ilan edilen boş pozisyon sayısı kadar aday sınavı başarmış sayılır. 
Diğer adaylar için 70 ve üzeri puan almış olmak sözleşme imzalanmak için kazanılmış hak 
sayılmaz. Kazananlar arasında eşit puan alanlardan mesleki öğrenim yapmış olanlar, bunda da 
eşitlik durumunda daha genç yaşta olanlar tercih edilir. 

Alım yapılacak boş pozisyon sayısı kadar yedek liste ilan edilebilir. Sınavı kazanan 
adaylardan sözleşme imzalanamayan veya sözleşmesi feshedilenler olduğu takdirde yedek adaylar 
ile başarı sırasına göre sözleşme yapılabilir. Yedek listenin hakları, sınavın yapıldığı tarihten 
itibaren birinci yılın sonunda, bu sürenin bitiminden önce aynı pozisyon unvanına yönelik yeni bir 
sınav yapılması halinde bu sınavın ilan edildiği tarihte sona erer. 

J- SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI: 
Sınavı kazananların listesi Bakanlığımızın, www.ktb.gov.tr ve www.operabale.gov.tr 

internet adreslerinden ilan edilecek olup, asil ve yedek adaylar ile sınavı kazanamayanlara ayrıca 
yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sınav esnasında veya sonrasında gerçeğe aykırı beyanda 
bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır. 

Sınav sonuçlarına itirazlar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 10 (on) gün içinde Genel 
Müdürlüğe yapılacaktır. İtiraz üzerine yapılan değerlendirme sonuçları, itirazda bulunan adayların 
iş talep formunda belirttikleri e-posta adresine gönderilecektir. 

İlanen duyurulur. 
 Ek-1 
6/6/1978 TARİH VE 7/15754 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE 

YÜRÜRLÜĞE KONULAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN 
ESASLARIN EK 8 İNCİ MADDESİ KAPSAMINDA VE ESASLARIN EKLİ 5 SAYILI 
CETVELİNDE YER ALAN UNVANLARDA GÖREV YAPACAK PERSONELE İLİŞKİN 
UYGULAMA MÜFREDATI 

KEMAN: 
a) W. A. Mozart Keman Konçertosu No.3, No.4 veya No.5’ ten biri, sadece 1 ve 2 nci 

bölüm, kadansıyla (Piyano eşlikli). 
b) Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden 

seçmeler. 
VİYOLA: 
a) C.Stamitz veya F.A.Hoffmesiter Viyola Konçertosu, sadece 1 ve 2 nci bölüm, 

kadansıyla (Piyano eşlikli). 
b) Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden 

seçmeler. 
VİYOLONSEL: 
a) J. Haydn Do Majör veya Re Majör Viyolonsel Konçertosu, sadece 1 ve 2 nci bölüm 

kadansıyla (Piyano eşlikli).  
b) Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden 

seçmeler. 
KONTRABAS: 
a) C. D. V. Dittersdorf veya G. Bottessini Kontrabas Konçertosu, sadece 1 ve 2 nci 

bölüm, kadansıyla (Piyano eşlikli). 
b) Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden 

seçmeler. 
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FLÜT: 
a) W. A. Mozart Re Majör Flüt Konçertosu, sadece 1 ve 2 nci bölüm, kadansıyla (Piyano 

eşlikli). 
b) Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden 

seçmeler. (Komisyon tarafından gerekli görüldüğü takdirde Deşifre parçalar Piccolo çalmayı da 
içerebilecektir.) 

OBUA: 
a) W. A. Mozart Do Majör Obua Konçertosu, sadece 1 ve 2 nci bölüm, kadansıyla 

(Piyano eşlikli). 
b) Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden 

seçmeler. (Komisyon tarafından gerekli görüldüğü takdirde Deşifre parçalar Korangle çalmayı da 
içerebilecektir.) 

KLARİNET: 
a) W. A. Mozart Klarinet Konçertosu, sadece 1 ve 2 nci bölüm, kadansıyla (Piyano 

eşlikli). 
b) Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden 

seçmeler. (Komisyon tarafından gerekli görüldüğü takdirde Deşifre parçalar Basklarinet çalmayı 
da içerebilecektir.) 

FAGOT: 
a) W. A. Mozart Fagot Konçertosu, sadece 1 ve 2 nci bölüm, kadansıyla (Piyano eşlikli). 
b) Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden 

seçmeler. (Komisyon tarafından gerekli görüldüğü takdirde Deşifre parçalar Kontrafagot çalmayı 
da içerebilecektir.) 

KORNO: 
a) W. A. Mozart Korno Konçertosu No.2, No.3 veya No.4’ ten biri, sadece 1 ve 2 nci 

bölüm, kadansıyla (Piyano eşlikli). 
b) Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden 

seçmeler. (Çalgının her tür transpozesi dahil!) 
TROMPET: 
a) J. Haydn Trompet Konçertosu, sadece 1 ve 2 nci bölüm, kadansıyla (Piyano eşlikli). 
b) Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden 

seçmeler. (Çalgının her tür transpozesi dahil!) 
TROMBON: 
a) F. David Trombon Konçertosu, sadece 1 ve 2 nci bölüm, kadansıyla (Piyano eşlikli). 
b) Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden 

seçmeler.  
TUBA: 
a) W.Williams Tuba Konçertosu, sadece 1 ve 2 nci bölüm, kadansıyla (Piyano eşlikli). 
b) Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden 

seçmeler. 
PİYANO: 
a) W. A. Mozart veya J. S. Bach Piyano Konçertolarından birisi, sadece 1 ve 2 nci bölüm, 

kadansıyla (Piyano eşlikli). 
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b) Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra, opera, piyano 
eserlerinden seçmeler. (Önemli Opera eserlerinin piyano-şan indirgemelerinden komisyon 
tarafından belirlenecek seçmeler. Adaydan piyano partisini çalarken şan partisini söylemesi, 
komisyon tarafından belirlenecek bir eseri başka bir tona transpoze ederek çalması ve bir orkestra 
partisyonundan eseri deşifre etmesi beklenecektir.) 

ARP: 
a) G. F. Haendel Arp Konçertosu, sadece 1 ve 2 nci bölüm, kadansıyla (Piyano eşlikli). 
b) Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden 

seçmeler. (Piyano eşliği zorunluluğu aranmaz) 
TİMPANİ / VURMALI ÇALGILAR: 
a) Adayın kendi seçeceği Timpani, Marimba, Ksilofon, Trampet ve diğer vurmalı çalgıları 

kapsayan bir konçertonun tümü (Piyano eşlikli). 
b) Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden 

seçmeler. (Timpani ve tüm vurmalı çalgıları içerecektir!).  
KORO SINAVLARI: 
a) Ses egzersizi 
b) Adayın belirleyeceği bir Mozart arya veya bir opera aryası 
c) Komisyonca belirlenecek bir deşifraj. 
BALE SINAVLARI: 
a) Klasik Bale dersi (Bar ve orta egzersizleri) 
b) Adayın kendi seçeceği klasik bale yada modern dans varıatıonu sergilenecek. 
 KONDÜVÜT SINAVLARI: 
 Adayların nota takip etme yeterliliği, opera ve sahne sanatları konusundaki bilgileri 

değerlendirilecektir.  
 SUFLÖR SINAVLAR: 
 Adayların nota, text takip edebilme yeterliliği, opera ve sahne sanatları konusundaki 

bilgileri değerlendirilecektir. 
 ÜST YAZI PERSONELİ SINAVLARI: 
 Adaylardan nota text takip edebilme yeterliliği Opera ve sahne sanatları alanındaki 

yeterliliği değerlendirilecektir.  
 895/2/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünden: 
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Merkez ve taşra teşkilatı İstanbul, İzmir, Adana, 

Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Konya, Sivas, Trabzon ve Van Tiyatro Müdürlüklerinde görev 
yapmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin B fıkrası uyarınca 
6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli 
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-8 inci maddesi kapsamında ve Esasların ekli 5 sayılı 
cetvelinde yer alan unvanlarda görev yapmak üzere, aşağıda belirtilen branş ve sayıda sözleşmeli 
sanatçı (Aktör/Aktrist), Dekoratör (Sahne Tasarımcısı), Kostüm Kreatörü, Sahne Üstü ve Sahne 
Gerisi Hizmetlerde görev yapacak personel alınacaktır. 
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SÖZLEŞMELİ POZİSYON LİSTESİ 
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GENEL MÜDÜRLÜK - 5 4            9 

ADANA 10              10 

ANTALYA 3              3 

DİYARBAKIR 10              10 

ERZURUM 10   1          1 11 

İSTANBUL - 2 2 2 2 2 4 2 1 2 2 2 1 20 24 

İZMİR 8 1 1            10 

KONYA 10              10 

SİVAS 10   1          1 11 

TRABZON 10              10 

VAN 10   1          1 11 

TOPLAM 81 8 7 5 2 2 4 2 1 2 2 2 1 23 119 
 
A-GENEL ŞARTLAR: 
1- Sınav tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak, 
2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 
veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak, 

4- Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf 
askerlik hizmetini yapmış, ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

5- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 
B-ÖZEL ŞARTLAR: 
SANATÇI 
1- Sanatçı (Aktör/Aktrist) : Üniversitelerin 4 yıllık oyunculuk bölümü mezunu olmak, 
2- Dekoratör (Sahne Tasarımcısı): Sahne ve Sanat Eğitimi veren en az dört yılık 

Yükseköğrenim kurumlarının ilgili ihtisas bölümü mezunu ya da dengi yurt dışındaki aynı 
nitelikli Kurumlardan mezun olmak, 

3- Kostüm Kreatörü: Sahne ve Sanat Eğitimi veren en az dört yıllık Yükseköğrenim 
kurumlarının ilgili ihtisas bölümü mezunu ya da dengi yurt dışındaki aynı nitelikli Kurumlardan 
mezun olmak, 
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SAHNE ÜSTÜ VE GERİSİNDE HİZMET VEREN PERSONEL  
1-Sahne Amiri: Yükseköğretim kurumlarının lisans veya önlisans düzeyinde eğitim veren; 

Tiyatro bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak, 
2-Sahne Işıkçısı: Meslek Yüksekokullarının veya Mesleki ve Teknik Liselerinin Elektrik, 

Elektrik Teknolojisi bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak, 
3-Sahne Mekanikçisi: Meslek Yüksekokullarının veya Mesleki ve Teknik Liselerinin 

Makine, Mekatronik bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak, 
4-Sahne Marangozu: Meslek Yüksekokullarının veya Mesleki ve Teknik Liselerinin 

Mobilya ve Dekorasyon veya Ağaç İşleri bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak, 
İlköğretim (Ortaokul) okullarından mezun olanlar için, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa 
göre, Meslek Eğitim Merkezlerinden alınan; Mobilya İmalatı dalına ait işyeri açma, ustalık, 
kalfalık veya çıraklık belgelerinden en az birisine sahip olmak. (MEB onaylı olmayan sertifika ve 
belgeler geçersiz sayılacaktır.) 

5-Sahne Kunduracısı: Meslek Yüksekokullarının veya Mesleki ve Teknik Liselerinin 
Ayakkabı Tasarım ve Üretimi veya Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi bölümlerinin herhangi 
birinden mezun olmak, İlköğretim (Ortaokul) okullarından mezun olanlar için, 3308 sayılı 
Mesleki Eğitim Kanununa göre, Meslek Eğitim Merkezlerinden alınan; Ayakkabı/Saraciye, 
Saraciye, Deri ve Yan Ürünleri dalına ait iş yeri açma, ustalık, kalfalık veya çıraklık belgelerinden 
en az birisine sahip olmak. (MEB onaylı olmayan sertifika ve belgeler geçersiz sayılacaktır.) 

6-Sahne Terzisi: Meslek Yüksekokullarının veya Mesleki ve Teknik Liselerinin Giyim 
Üretim Teknolojisi, Tekstil, Hazır Giyim, Konfeksiyon bölümlerinin herhangi birinden mezun 
olmak, İlköğretim (Ortaokul) okullarından mezun olanlar için; 3308 sayılı Mesleki Eğitim 
Kanununa göre, Meslek Eğitim Merkezlerinden alınan; Terzi, Tekstil/Giyim, Dikiş işlerine ait iş 
yeri açma, ustalık, kalfalık veya çıraklık belgelerinden en az birisine sahip olmak. (MEB onaylı 
olmayan sertifika ve belgeler geçersiz sayılacaktır.) 

7-Sahne Makinisti: Fiziki yapıları sağlam ve göz kusuru olmayan (tavuk karası, renk 
körlüğü vb.) her türlü vasıta ile seyahat edebilen en az İlköğretim (ortaokul) mezunu olmak.  

8-Atölye Ressamı: Yükseköğretim kurumlarının lisans, önlisans düzeyinde eğitim veren; 
Resim bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak veya resim dalında kendisini yetiştirmiş 
ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak. 

9-Aksesuarcı: Fiziki yapıları sağlam, en az İlköğretim (ortaokul) mezunu olmak.  
10-Kartonpiyer: Meslek Yüksekokullarının veya Mesleki ve Teknik Liselerinin Yapı İç 

Mekan Dekorasyonu bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak, İlköğretim (Ortaokul) 
okullarından mezun olanlar için; 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre, Meslek Eğitim 
Merkezlerinden alınan; Yapı Dekorasyonculuğu dalına ait ustalık, kalfalık veya çıraklık 
belgelerinden en az birisine sahip olmak. (MEB onaylı olmayan sertifika ve belgeler geçersiz 
sayılacaktır.) 

C- BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ: 
Sınav başvuru formları Bakanlığımızın www.ktb.gov.tr ve www.devtiyatro.gov.tr internet 

adreslerinden temin edilebilecektir. 
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Adayların, sınav başvuru formunu ve bu ilanın “D" maddesinde yer alan diğer belgeleri 
pdf, jpeg, vb. (güncellenemez) formatta hazırlayarak, sinav@devtiyatro.gov.tr e-posta adresine 
interaktif ortamda göndermeleri gerekmektedir. İş bu Personel alım ilanı Resmi Gazete’de 
yayımlandığı tarihten sonra, başvuru tarih aralığı ile sınav tarihleri Genel Müdürlüğümüz 
www.devtiyatro.gov.tr adresindeki duyurular kısmında yayımlanacaktır. Son başvuru tarihinden 
sonra e-posta gönderi gecikmelerinden kaynaklanan problemlerden dolayı başvuruların kuruma 
ulaşmaması halinde sorumluluk kuruma ait olmayacaktır. 

Adaylar, sınav başvuru formlarında hangi il ve pozisyonlar (unvan) için sınava 
gireceklerini belirtmek zorundadırlar. Adaylar 1 il ve 1 pozisyon (unvan) için tercihte 
bulunacaklardır. 

Sınav başvuru formları ve ekli belgelerin incelenmesi sonucunda Genel Müdürlüğümüz 
ile 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli 
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-8 inci maddesi kapsamında sözleşmesi bulunanların 
müracaatları kabul edilmeyecektir. (Figüran sözleşmeliler hariç) 

Sınav başvuru formları ve ekli belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartlara 
haiz olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, www.ktb.gov.tr ve 
www.devtiyatro.gov.tr internet adreslerinde duyurulacak olup, adaylara ayrıca tebligat 
yapılmayacaktır. 

Adayların Sınava Giriş Belgeleri, sınav başvuru formunda belirttikleri e-posta adresine 
gönderilecektir. 

Başvuru için gerekli tüm bilgi ve belgeler yukarıda belirtildiği şekilde interaktif ortamda 
gönderilecek olup, bizzat veya posta yolu ile iletilen başvurular veya başvuru amaçlı belgeler 
işleme alınmayacaktır. 

Başvuru şartlarını taşımayan eksik, yanlış evrakla veya son başvuru tarihinden sonra 
yapılan başvurular işleme alınmayacaktır. Son başvuru tarihine kadar evraklarını eksiksiz ve 
hatasız olarak göndermeyenler sınava giremeyecektir. Bu şekilde sınava giremeyenlere karşı 
kurumun herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır. 

D- İSTENİLEN BELGELER: 
1- Öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği;  
2- T.C. Kimlik numarasının da yer aldığı yazılı özgeçmiş. 
3- Kurum internet sayfasında yer alan iş talep formu (güncel vesikalık fotoğraflı).  
4- Adli Sicil Kaydı Belgesi. 
E- SINAV YERİ: 
Sınavlar, Devlet Tiyatroları Macunköy Sosyal Tesisleri Gimat/ANKARA adresinde 

bulunan Orhan Asena Deneme Sahnesinde ve atölyelerde yapılacaktır.  
F- SINAV TARİHLERİ: 
Sınavlar, yapılacak başvuru sayısına göre; sınav tarihleri ve adayların branşlarına göre 

hangi gün sınava girecekleri www.ktb.gov.tr ve www.devtiyatro.gov.tr adreslerinde ilan 
edilecektir. 
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Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır 
bulunmaları ve yanlarında, Sınava Giriş Belgesi, fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (nüfus 
cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport), sınava başvururken interaktif ortamda gönderdiği 
belgelerin asıllarını (öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği, T.C. Kimlik 
numarasının da yer aldığı yazılı özgeçmiş, Kurum internet sayfasında yer alan başvuru formunun 
ıslak imzalı aslı, adli sicil kaydı belgesi) ve 4.5 x 6 cm boyutunda üç adet fotoğraf bulundurmaları 
gerekmektedir. Adayların aday numarası sırasına göre sınava girmeleri gerekmektedir. 

G- SINAV ŞEKLİ: 
1-Sanatçı adayları; uygulamalı sınavda kendilerinin seçtiği iki parça oynayacaklardır. 

Ayrıca müzikal ve bedensel performanslarını gösterebilecek şekilde hazırlık yapmaları 
gerekmektedir. 

2- Dekoratör (Sahne Tasarımcısı), Kostüm Kreatörü, Sahne Işıkçısı, Sahne Marangozu, 
Sahne Terzisi, Aksesuarcı, Sahne Makinisti, Sahne Mekanikçisi, Kartonpiyer, Atölye Ressamı, 
Sahne Kunduracısı sınavları uygulamalı ve mülakat şeklinde, 

3-Sahne Amiri, sınavı mülakat şeklinde, 
H- SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ VE BAŞARI SIRALAMASI: 
Sınavlarda başarılı sayılmak için sınav komisyonu tarafından verilecek not 

ortalamalarının 100 üzerinden 70 tam sayıyı tutması şarttır. Söz konusu sınavlarda alınan 
puanların ortalaması genel başarı sıralamasını belirler. Puan ortalaması olarak en az 70 tam puan 
alanlar başarılı sayılır. Söz konusu sınavdan alınan ortalama puana göre en yüksekten başlanarak 
sözleşme imzalanacak olup, ilan edilen boş pozisyon sayısı kadar aday sınavı başarmış sayılır. 
Diğer adaylar için 70 ve üzeri puan almış olmak sözleşme imzalanmak için kazanılmış hak 
sayılmaz. Kazananlar arasında eşit puan alanlardan mesleki öğrenim yapmış olanlar, bunda da 
eşitlik durumunda daha genç yaşta olanlar tercih edilir. 

Alım yapılacak boş pozisyon sayısı kadar yedek liste ilan edilebilir. Sınavı kazanan 
adaylardan sözleşme imzalanamayan veya sözleşmesi feshedilenler olduğu takdirde yedek adaylar 
ile başarı sırasına göre sözleşme yapılabilir. Yedek listenin hakları, sınavın yapıldığı tarihten 
itibaren birinci yılın sonunda, bu sürenin bitiminden önce aynı pozisyon unvanına yönelik yeni bir 
sınav yapılması halinde bu sınavın ilan edildiği tarihte sona erer. 

I- SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI: 
Sınavı kazananların listesi Bakanlığımızın, www.ktb.gov.tr ve www.devtiyatro.gov.tr 

internet adreslerinden ilan edilecek olup, asil ve yedek adaylar ile sınavı kazanamayanlara ayrıca 
yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sınav esnasında veya sonrasında gerçeğe aykırı beyanda 
bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır. 

Sınav sonuçlarına itirazlar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 10 (on) gün içinde Genel 
Müdürlüğe yapılacaktır. İtiraz üzerine yapılan değerlendirme sonuçları, itirazda bulunan adayların 
sınav başvuru formunda belirttikleri e-posta adresine gönderilecektir. 

İlanen duyurulur. 
 895/3/1-1 
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ AVUKAT ALIM İLANI 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere 

aşağıda il ve sayıları belirtilen 12 adet tam zamanlı sözleşmeli Avukat pozisyona “28/6/1978 tarih 
ve 16330 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 
Esaslara dair 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı” çerçevesinde 

Kurumumuzca yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı 
(KPSS) (B) grubu puanı esas alınmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır. 

4/B SÖZLEŞMELİ “AVUKAT” POZİSYONUNUN DAĞILIM TABLOSU 

Sıra 
No 

Birim Adı 
657 DMK 4/B Maddesine Göre 

Sözleşmeli Pozisyon Sayısı 

1 ERZURUM 1 

2 ŞANLIURFA 2 

3 VAN 3 

4 SİVAS 1 

5 TRABZON 1 

6 KASTAMONU 1 

7 KARS 2 

8 ARTVİN 1 

TOPLAM 12 

 
1- ADAYLARDA ARANILAN ŞARTLAR 

a) T.C. vatandaşı olmak. 
b) Son müracaat tarihi itibarıyla Hukuk Fakültelerinin veya denkliği Yükseköğretim 

Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Hukuk Programı 

(YÖKSİS Kayıt No:3309) bölümünden mezun olmak. 
c) Son müracaat tarihi itibarıyla Avukatlık Ruhsatnamesine sahip olmak. 
ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 

d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) 
bendinin 4 üncü ve 5 inci alt bentlerinde yer alan “Kamu haklarından mahrum bulunmamak.” ve 
“Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir 

suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin 
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya 
karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, 

dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin 
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık 
suçlarından mahkum olmamak.” şartlarını haiz olmak. 
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e) Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmamak. 
f) ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS-P3 puan 

türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak. 
g) Yurdun her yerinde ve arazi şartlarında görev yapabilecek sağlık şartlarını taşımak. 
2- BAŞVURULARIN YERİ VE ŞEKLİ 
a) Başvuruda bulunacakların öğrenim durumlarına dair bilgiler, YÖKSİS’ te kayıtlı 

olması gerekmekte olup aksi takdirde başvuruda bulunulması mümkün bulunmamaktadır.  
Bu sebeple; başvuruda bulunacakların e-Devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr/ 

yuksekogretim-mezun-belgesi-sorgulama adresinden öğrenim durumlarını kontrol etmeleri 
gerekmektedir. Şayet e-Devlette kayıtları yok ise mezun oldukları üniversitelerin öğrenci işleri ile 
irtibata geçerek YÖKSİS’e kayıtlarının yapılmasını sağlamaları ve kayıt işlemi tamamlandıktan 
sonra başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Bu aşamada, Kurumumuzun yapabileceği her hangi 
bir işlem bulunmadığından, olabilecek olumsuzluklar için Kurumumuz sorumlu değildir. 

b) Başvurular, elektronik ortamda https://personelalimi.dsi.gov.tr adresinden yapılacak 
olup, Kurumumuza şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 

c) Tercihte bir sınırlama olmayıp, her aday il sayısı kadar tercih yapabilecektir. 
3- BAŞVURU TARİHİ 
Başvurular, 15 Şubat 2021 Pazartesi günü saat 09.00’ da başlayacak, 24 Şubat 2021 

Çarşamba günü saat 24.00 de sona erecektir.  
4- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME İŞLEMİ 
a) Süresi içerisinde başvuruda bulunan ve gerekli şartları sağlayan adaylar, başvuru süresi 

bittikten sonra 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS puanları esas alınmak 
suretiyle en yüksek puandan başlamak üzere sıralamaya tabi tutulacaktır. 

b) İlan edilen pozisyon sayısı kadar belirlenen aday listesi Kurumumuz resmi internet 
sitesinde (www.dsi.gov.tr/duyurular)  26 Şubat 2021 tarihinde ilan edilecek olup adayların e-posta 
adresine bildirimde bulunulacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

5- DİĞER HUSUSLAR 
Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili 

hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 
Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin bu ilanda ve ilgili mevzuatta belirtilen 

şartları taşımadığı veya sonradan bu şartları kaybettiği anlaşılanların sözleşmeleri tazminatsız ve 
bildirimsiz olarak feshedilecektir. 

Göreve başlama şartlarını taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen 
adaylarla sözleşme yapılmayacak olup, bu hususların sözleşmeden sonra tespiti halinde yapılan 
sözleşmeler iptal edilerek ilgililer hakkında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır. İdare 
tarafından kendisine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. 

İlan olunur. 
 808/1-1 
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İstanbul İli Pendik Belediye Başkanlığından: 
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE ZABITA MEMURU ALIM İLANI 

Pendik Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 
olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, 
sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, 
belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır. 

 

Sıra 
No 

Kadro 
Unvanı 

Hizmet 
Sınıfı 

Kadro 
Derecesi 

Kadro 
Adedi 

Niteliği Cinsiyet 
KPSS 
Puan 
Türü 

KPSS 
Puanı 

1 
Zabıta 

Memuru 
GİH 10 10 

Herhangi bir ortaöğretim 
kurumundan (lise veya 
dengi okul) mezun olmak; 
En az B sınıfı sürücü 
belgesine sahip olmak 

Erkek / 
Kadın 

P94 
En az 

70 
puan 

2 
Zabıta 

Memuru 
GİH 10 5 

Yerel Yönetimler, 
Mahalli İdareler; Mahalli 
İdareler (Zabıta), Halkla 
İlişkiler ve Tanıtım, 
İletişim ve Halkla 
İlişkiler, Adalet Meslek 
Eğitimi, Adalet veya 
Adalet Meslek Yüksek 
Okulu önlisans 
programlarının birinden 
mezun olmak, En az B 
sınıfı sürücü belgesine 
sahip olmak 

Erkek / 
Kadın 

P93 
En az 

70 
puan 

3 
Zabıta 

Memuru 
GİH 9 5 

Beden Eğitimi ve Spor 
veya Beden Eğitimi ve 
Spor Öğretmenliği, 
İktisat, İşletme, Kamu 
Yönetimi, Siyaset Bilimi 
ve Kamu Yönetimi, Yerel 
Yönetimler; Halkla 
İlişkiler; Halkla İlişkiler 
ve Tanıtım; Halkla 
İlişkiler ve Reklamcılık; 
Reklamcılık ve Halkla 
İlişkiler lisans 
programlarının birinden 
mezun olmak; En az B 
sınıfı sürücü belgesine 
sahip olmak 

Erkek / 
Kadın 

P3 
En az 

70 
puan 
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BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: 
Belediyemizin yukarıda belirtilen boş zabıta memuru kadroları için yapılacak 

başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir. 
1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: 
İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara 
sahip olmaları gerekmektedir. 

a)Türk vatandaşı olmak, 
b)Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
c)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 

d)Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya 
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini 
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

e)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli 
bulunmamak, 

f)İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak, 
2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI: 
a)İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartını taşımak ve bu 

öğrenimle ilgili olarak lise mezunları için 2020-KPSS P94; önlisans mezunları için 2020-KPSS 
P93 ve lisans mezunları için 2020 KPSS P3puan türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından 
(KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS 
puanını almış olmak. 

b)Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle 
çıkarılmış olmamak. 

c)657 sayılı Kanunun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye 
Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına 
başuru yapabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla 
erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden 
fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak. Boy ve Kilo 
tespitleri belediyemizce yapılacaktır. 

d)Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. 
e)13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az 

B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. 
3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER: 
Başvuru esnasında; 
a)Adaylar, http://www.pendik.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak ıslak 

imza ile imzalayacakları BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir. 
b)Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere 

fotokopisi, 
c)Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek 

kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir.) 
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d)Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı 
ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir.) 

e)KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar 
çıktısı, 

f)Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 
g)Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 
h)Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 

belediyemizce tasdik edilecektir.) 
i)Son altı ay içerisinde çekilmiş 5 adet vesikalık fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak) 
4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ: 
Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; 
a)Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 08.03.2021-12.03.2021 tarihleri arasında saat 

16:00’a kadar (mesai günlerinde saat 10:00-16:00 arasında) Esenler Mahallesi Bora Sokak No:5 
Pendik/İstanbul Pendik Belediyesi Merkez Binası 1. Kat İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 
adresine elden teslim etmeleri gerekmektedir. 

b)Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir. 

c)Adayların boy ve kilo ölçümü, başvuru tarihleri arasında başvurunun yapıldığı Esenler 
Mahallesi Bora Sokak No:5 Pendik/İstanbul Pendik Belediyesi Merkez Binası 1. Kat İnsan 
Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünde geçici olarak bulundurulacak Kurum İşyeri hekimi 
koordinatörlüğünde yapılacaktır. 

d)Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular 
değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 
İLANI: 

a)T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar 
KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her 
bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır. 

b)Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava 
çağrılacaktır. 

c)Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 
başvuruların değerlendirilmesine müteakip Belediyemizin resmi internet sayfasından 
(http://www.pendik.bel.tr) ilan edilecektir. 

d)Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve 
adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” 
düzenlenecektir. Sınava girmeye hak kazanan adaylar sınav giriş belgelerine Belediyemizin resmi 
internet sayfasından (http://www.pendik.bel.tr) erişebileceklerdir. Bu belge sınava girişte ibraz 
edilecektir. 

e)Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde 
bulunulmayacaktır. 

f)Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adayların, başvuru formunun iletişim 
bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adresine gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan 
adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın 
sorumluluğundadır. 

g)Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın 
ulaşmamasından Pendik Belediyesi sorumlu tutulmayacaktır. 
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6. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI: 
Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup, sözlü sınav ve 

uygulamalı sınav 22.03.2021 – 26.03.2021 tarihleri arasında saat 09:00 da başlamak üzere, Sözlü 
sınav Esenler Mahallesi Bora Sokak No:5 Pendik Belediyesi Merkez Binası 8. Kat Meclis Salonu 
Pendik/İstanbul uygulamalı sınav ise Esenler Mahallesi Rıfat Ilgaz Caddesi No:18 Esenler Şehit 
Yalçın Aran Spor Kompleksi Pendik/İstanbul adresinde yapılacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınav 
aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir. 

Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya 
mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. 

Belediye, başvurulardan KPSS başarı puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı 
adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı sınava 
çağıracaktır. 

Sınav Konuları: 
a)Sözlü sınav; 
•Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 
•Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 
•657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 
•Mahalli İdarelerle İlgili Temel Mevzuat, 
Konularını kapsar. 
b)Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ve 

sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır. 
7. SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ: 
a)Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 

sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er 
puan olmak üzere toplamda 100 puan ve uygulamalı sınav ise 100 tam puan üzerinden yapılır. 

b)Sınavda değerlendirme; sözlü sınavın %50’si, uygulamalı sınavın %50’si alınarak sınav 
puanı hesaplanacaktır. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır. 

c)Adayların atamaya esas başarı puanı, bu maddenin (b) bendinde belirtilen sınav puanı 
ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyenin internet 
adresinde ilan edilecektir. 

d)Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek 
olana öncelik tanınır. 

e)En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl 
aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri 
Belediyenin internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat 
yapılacaktır. 

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

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde 
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu 
gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler 
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 
bulunulacaktır. 

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi 
gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde 
sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. 

İlan olunur. 
 793/1-1 
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İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 
Atanma Yönetmelik’in ilgili maddeleri ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre tam zamanlı 
Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Profesör, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın 
Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması gerekmektedir. 

İSTENİLEN BELGELER: 
Müracaat edecekleri kadroyu belirtir 
-Dilekçe 
-Nüfus cüzdanı örneği 
-YÖK formatında özgeçmiş 
-2 adet fotoğraf 
-Öğrenim Durumunu belirtir Diploma (Onaylı, yurt dışından alınan diplomalar için 

Denklik Belgesi) 
-Profesör ve Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar Dilekçe ve özgeçmiş ekinde 

Doçentlik Belgesi ve bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 6 (altı ) takım yayın dosyaları ile 
birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Dr. Öğr. Üyesi kadrolarına müracaat edecek 
adaylar ise ilgili Fakülte Dekanlıklarına 4 (dört ) takım dosya ile birlikte şahsen veya posta 
aracılığı ile müracaat edeceklerdir. 

-Postadaki gecikmeler ve eksik yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 
-Başvurular ilanın yayım tarihi itibariyle Onbeş ( 15 ) gündür. 
İlgililere duyurulur. 
 

Fakültesi / 
Meslek 

Yüksekokulu 

 Bölüm / 
Program 

 Anabilim Dalı 
 Kadro 
Unvanı 

Adet Aranan Nitelikler 

Anadolu BİL 
Meslek 

Yüksekokulu 
 Lojistik  - 

 Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 
Doktorasını İşletme Anabilim Dalı’nda almış 
olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak. 

 Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Klinik Bilimler 
Bölümü 

 Ortodonti 
Anabilim Dalı 

 Prof. Dr. 1 
Doçentliğini Ortodonti Anabilim Dalı’nda almış 
olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak. 

 Eğitim 
Fakültesi 

 Eğitim Bilimleri 
Bölümü 

Rehberlik ve 
Psikolojik 

danışmanlık 
Anabilim Dalı 

 Prof. Dr. 1 
Doçentliğini İlahiyat (Din Eğitimi) Anabilim 
Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar 
yapmış olmak. 

 Eğitim 
Fakültesi 

 Eğitim Bilimleri 
Bölümü 

Rehberlik ve 
Psikolojik 

danışmanlık 
Anabilim Dalı 

 Prof. Dr. 1 
Doçentliğini Eğitim Bilimleri (Rehberlik ve 
Psikolojik Danışmanlık) Anabilim Dalı’nda almış 
olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak. 

 Eğitim 
Fakültesi 

 Eğitim Bilimleri 
Bölümü 

Rehberlik ve 
Psikolojik 

danışmanlık 
Anabilim Dalı 

 Doç. Dr. 1 
Doçentliğini Eğitim Bilimleri (Eğitim Yönetimi) 
Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu alanda 
çalışmalar yapmış olmak. 
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 Eğitim 
Fakültesi 

 Temel Eğitim 
Bölümü 

 Sınıf Eğitimi 
Anabilim Dalı 

 Doç. Dr. 1 
Doçentliğini Temel Eğitim (Fen Bilgisi Eğitimi) 
Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu alanda 
çalışmalar yapmış olmak. 

Eğitim 
Fakültesi 

Temel Eğitim 
Bölümü 

Sınıf Eğitimi 
Anabilim Dalı 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 
Doktorasını Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı’nda 
almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış 
olmak. 

 Eğitim 
Fakültesi 

Türkçe ve Sosyal 
Bilimler Eğitimi 

Bölümü 
 Türkçe Eğitimi 

 Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 
Doktorasını Eğitimin Kültürel Temelleri Anabilim 
Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar 
yapmış olmak. 

 Eğitim 
Fakültesi 

 Özel Eğitim 
Bölümü 

Özel Yetenekliler 
Eğitimi 

 Prof. Dr. 1 
Doçentliğini Özel Yetenekliler Eğitimi Anabilim 
Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar 
yapmış olmak. 

 Eğitim 
Fakültesi 

 Özel Eğitim 
Bölümü 

Özel Yetenekliler 
Eğitimi 

 Doç. Dr. 1 
Doçentliğini Özel Yetenekliler Eğitimi Anabilim 
Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar 
yapmış olmak. 

 Eğitim 
Fakültesi 

 Özel Eğitim 
Bölümü 

Özel Yetenekliler 
Eğitimi 

 Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 
Doktorasını Özel Yetenekliler Eğitimi Anabilim 
Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar 
yapmış olmak. 

 Eğitim 
Fakültesi 

 Temel Eğitim 
Bölümü 

 Okul Öncesi 
Eğitimi 

 Prof. Dr. 1 
Doçentliğini Okul Öncesi veya Çocuk Gelişimi 
ve Eğitimi Anabilim Dallarının birinden almış 
olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak. 

 Eğitim 
Fakültesi 

 Temel Eğitim 
Bölümü 

 Okul Öncesi 
Eğitimi 

 Doç. Dr. 1 
Doçentliğini Okul Öncesi veya Çocuk Gelişimi 
ve Eğitimi Anabilim Dallarının birinden almış 
olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak. 

 Eğitim 
Fakültesi 

 Temel Eğitim 
Bölümü 

 Okul Öncesi 
Eğitimi 

 Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 
Doktorasını Okul Öncesi veya Çocuk Gelişimi 
ve Eğitimi Anabilim Dallarının birinden almış 
olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak. 

Fen-Edebiyat 
Fakültesi 

 Tarih Bölümü Genel Türk Tarihi  Doç. Dr. 1 
Doçentliğini Genel Türk Tarihi Anabilim 
Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar 
yapmış olmak. 

Fen-Edebiyat 
Fakültesi 

Sosyoloji Bölümü 
Genel Sosyoloji 
ve Metodoloji 

 Doç. Dr. 1 
Doçentliğini Sosyoloji Anabilim Dalı’nda almış 
olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak. 

Fen-Edebiyat 
Fakültesi 

Psikoloji Bölümü 
Uygulamalı 

Psikoloji 
 Prof. Dr. 1 

Doçentliğini Uygulamalı Psikoloji Anabilim 
Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar 
yapmış olmak. 

 Güzel 
Sanatlar 
Fakültesi 

 Çizgi Film ve 
Animasyon 

 Çizgi Film ve 
Animasyon 

 Prof. Dr. 1 

Doçentliğini Çizgi Film ve Animasyon, Sinema 
ve TV, Görsel İletişim Tasarımı veya Grafik 
Tasarımı Anabilim / Anasanat Dallarının 
birinden almış olmak ve alanında çalışmalar 
yapmış olmak. 
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 Güzel 
Sanatlar 
Fakültesi 

 Çizgi Film ve 
Animasyon 

 Çizgi Film ve 
Animasyon 

 Doç. Dr. 1 

Doçentliğini Çizgi Film ve Animasyon, Sinema 
ve TV, Görsel İletişim Tasarımı veya Grafik 
Tasarımı Anabilim / Anasanat Dallarının 
birinden almış olmak ve alanında çalışmalar 
yapmış olmak. 

 Güzel 
Sanatlar 
Fakültesi 

 Çizgi Film ve 
Animasyon 

 Çizgi Film ve 
Animasyon 

 Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Doktorasını / Sanatta Yeterliğini Çizgi Film ve 
Animasyon, Sinema ve TV, Görsel İletişim 
Tasarımı veya Grafik Tasarımı Anabilim 
Dallarının birinden almış olmak ve alanında 
çalışmalar yapmış olmak. 

Güzel 
Sanatlar 
Fakültesi 

 Drama ve 
Oyunculuk 

 Drama ve 
Oyunculuk 

 Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 
Doktorasını / Sanatta Yeterliğini Tiyatro 
Alanında yapmış olmak ve bu alanda 
çalışmalar yapmış olmak. 

Güzel 
Sanatlar 
Fakültesi 

 Dijital Oyun 
Tasarımı 

 Dijital Oyun 
Tasarımı 

 Prof. Dr. 1 
Doçentliğini Dijital Oyun Tasarımı Anasanat 
Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar 
yapmış olmak. 

Güzel 
Sanatlar 
Fakültesi 

 Dijital Oyun 
Tasarımı 

 Dijital Oyun 
Tasarımı 

 Doç. Dr. 1 
Doçentliğini Dijital Oyun Tasarımı Anasanat 
Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar 
yapmış olmak. 

Güzel 
Sanatlar 
Fakültesi 

 Dijital Oyun 
Tasarımı 

 Dijital Oyun 
Tasarımı 

 Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 
Sanatta Yeterliliğini Dijital Oyun Tasarımı 
Anabilim Dalı’nda yapmış olmak ve bu alanda 
çalışmalar yapmış olmak. 

 İletişim 
Fakültesi 

Görsel İletişim 
Tasarımı Bölümü 

 Görsel İletişim 
Tasarımı 

 Prof. Dr. 1 

 Doçentliğini Grafik Tasarımı Anabilim / 
Anasanat ya da Radyo Televizyon Sinema 
Anabilim Dalı’nda almış olmak, bu alanların 
birinde çalışmalar yapmış olmak. 

 İletişim 
Fakültesi 

Görsel İletişim 
Tasarımı Bölümü 

 Görsel İletişim 
Tasarımı 

 Doç. Dr. 1 

Doçentliğini Grafik Tasarımı Anabilim / 
Anasanat ya da Radyo Televizyon Sinema 
Anabilim Dalı’nda almış olmak, bu alanların 
birinde çalışmalar yapmış olmak. 

 İletişim 
Fakültesi 

Görsel İletişim 
Tasarımı Bölümü 

 Görsel İletişim 
Tasarımı 

 Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Doktorasını / Sanatta Yeterliliğini Grafik 
Tasarımı Anabilim / Anasanat ya da Radyo 
Televizyon Sinema Anabilim Dalı’nda almış 
olmak, bu alanların birinde çalışmalar yapmış 
olmak. 

 İletişim 
Fakültesi 

 Yeni Medya ve 
İletişim 

 Yeni Medya ve 
İletişim 

 Prof. Dr. 1 
Doçentliğini Gazetecilik Anabilim Dalı’nda almış 
olmak ve yeni medya alanında çalışmalar 
yapmış olmak. 

 İletişim 
Fakültesi 

 Yeni Medya ve 
İletişim 

 Yeni Medya ve 
İletişim 

 Doç. Dr. 1 
Doçentliğini Gazetecilik Anabilim Dalı’nda almış 
olmak ve yeni medya alanında çalışmalar 
yapmış olmak. 

 İletişim 
Fakültesi 

 Yeni Medya ve 
İletişim 

 Yeni Medya ve 
İletişim 

 Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 
Doktorasını Gazetecilik Anabilim Dalı’nda almış 
olmak ve yeni medya alanında çalışmalar 
yapmış olmak. 
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 İletişim 
Fakültesi 

Televizyon 
Haberciliği ve 
Programcılığı 

Televizyon 
Haberciliği ve 
Programcılığı 

 Prof. Dr. 1 
Doçentliğini Radyo, Televizyon ve Sinema 
Anabilim Dalı’nda almış olmak, bu alanda 
uygulamalı çalışmalar yapmış olmak. 

 İletişim 
Fakültesi 

Televizyon 
Haberciliği ve 
Programcılığı 

Televizyon 
Haberciliği ve 
Programcılığı 

 Doç. Dr. 1 
Doçentliğini Radyo, Televizyon ve Sinema 
Anabilim Dalı’nda almış olmak, bu alanda 
uygulamalı çalışmalar yapmış olmak. 

 İletişim 
Fakültesi 

Televizyon 
Haberciliği ve 
Programcılığı 

Televizyon 
Haberciliği ve 
Programcılığı 

 Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 
Doktorasını Radyo, Televizyon ve Sinema 
Anabilim Dalı’nda almış olmak, bu alanda 
uygulamalı çalışmalar yapmış olmak. 

 İletişim 
Fakültesi 

Reklamcılık Reklamcılık  Prof. Dr. 1 

Doçentliğini Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve 
Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım 
alanlarından birinden almış olmak ve bu 
alanlarda çalışmalar yapmış olmak. 

 İletişim 
Fakültesi 

Reklamcılık Reklamcılık  Doç. Dr. 1 

Doçentliğini Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve 
Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım 
alanlarından birinden almış olmak ve bu 
alanlarda çalışmalar yapmış olmak. 

 İletişim 
Fakültesi 

Reklamcılık Reklamcılık 
 Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, 
Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanlarından birinde 
doktora yapmış olmak ve bu alanların birinde 
çalışmalar yapmış olmak. 

 Mühendislik 
Fakültesi 

 Makine 
Mühendisliği 

 Termodinamik  Prof. Dr. 1 
Doçentliğini Tekstil Bilimleri ve Mühendisliği 
Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu alanda 
çalışmalar yapmış olmak. 

 Mühendislik 
Fakültesi 

 Endüstri 
Mühendisliği 

(İngilizce) 

 Endüstri 
Mühendisliği 

 Doç. Dr. 1 
Doçentliğini Makine Mühendisliği Anabilim 
Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar 
yapmış olmak. 

Sağlık 
Hizmetleri 

Meslek 
Yüksekokulu 

Elektronörofizyoloji  -  Doç. Dr. 1 
Doçentliğini Elektronörofizyoloji Anabilim 
Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar 
yapmış olmak. 

Sağlık 
Hizmetleri 

Meslek 
Yüksekokulu 

 Ameliyathane 
Hizmetleri 

 - 
 Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Cerrahi Tıp Bilimleri Uzmanlık alanlarından 
birinde Tıpta Uzman olmak. 

Sağlık 
Bilimleri 
Fakültesi 

 Hemşirelik  Hemşirelik  Prof. Dr. 2 
Doçentliğini Hemşirelik alanında almış olmak 
ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak. 

Sağlık 
Bilimleri 
Fakültesi 

 Hemşirelik  Hemşirelik  Doç. Dr. 2 
Doçentliğini Hemşirelik alanında almış olmak 
ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak. 
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Sağlık 
Bilimleri 
Fakültesi 

 Hemşirelik  Hemşirelik 
 Dr. Öğr. 

Üyesi 
2 

Doktorasını Hemşirelik alanında almış olmak ve 
bu alanda çalışmalar yapmış olmak. 

 Sağlık 
Bilimleri 
Fakültesi 

 Çocuk Gelişimi  Çocuk Gelişimi  Prof. Dr. 1 

Doçentliğini Çocuk Gelişimi, Okul Öncesi, 
Psikiyatri (Tıp), Psikoloji Anabilim Dalı’nda 
almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış 
olmak. 

Sağlık 
Bilimleri 
Fakültesi 

 Çocuk Gelişimi  Çocuk Gelişimi  Doç. Dr. 1 

Doçentliğini Çocuk Gelişimi, Okul Öncesi, 
Psikiyatri (Tıp), Psikoloji Anabilim Dalı’nda 
almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış 
olmak. 

Sağlık 
Bilimleri 
Fakültesi 

 Çocuk Gelişimi  Çocuk Gelişimi 
 Dr. Öğr. 

Üyesi 
2 

Doktorasını Çocuk Gelişimi, Okul Öncesi, 
Psikiyatri (Tıp), Psikoloji Anabilim Dalı’nda 
almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış 
olmak. 

Sağlık 
Bilimleri 
Fakültesi 

 Sosyal Hizmet  Sosyal Hizmet  Prof. Dr. 1 
Doçentliğini Sosyal Hizmet Anabilim Dalı’nda 
almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış 
olmak. 

Sağlık 
Bilimleri 
Fakültesi 

 Sosyal Hizmet  Sosyal Hizmet  Doç. Dr. 1 
Doçentliğini Sosyal Hizmet Anabilim Dalı’nda 
almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış 
olmak. 

Sağlık 
Bilimleri 
Fakültesi 

 Sosyal Hizmet  Sosyal Hizmet 
 Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Doktorasını Sosyal Hizmet Anabilim Dalı’nda 
almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış 
olmak. 

Sağlık 
Bilimleri 
Fakültesi 

 Odyoloji  Odyoloji  Prof. Dr. 1 
Doçentliğini Odyoloji veya KBB (Tıp) Anabilim 
Dalı’nda almış olmak ve bu alanların birinde 
çalışmalar yapmış olmak. 

Sağlık 
Bilimleri 
Fakültesi 

 Odyoloji  Odyoloji  Doç. Dr. 1 
Doçentliğini Odyoloji veya KBB (Tıp) Anabilim 
Dalı’nda almış olmak ve bu alanların birinde 
çalışmalar yapmış olmak. 

Sağlık 
Bilimleri 
Fakültesi 

 Odyoloji  Odyoloji 
 Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Doktorasını/Uzmanlığını Odyoloji veya KBB 
(Tıp) Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu 
alanda çalışmalar yapmış olmak. 

Sağlık 
Bilimleri 
Fakültesi 

 Sağlık Yönetimi  Sağlık Yönetimi  Prof. Dr. 1 
Doçentliğini Sağlık Yönetimi veya İşletme 
Anabilim Dallarının birinden almış olmak ve bu 
alanların birinde çalışmalar yapmış olmak. 

Sağlık 
Bilimleri 
Fakültesi 

 Sağlık Yönetimi  Sağlık Yönetimi  Doç. Dr. 1 
Doçentliğini Sağlık Yönetimi veya İşletme 
Anabilim Dallarının birinden almış olmak ve bu 
alanların birinde çalışmalar yapmış olmak. 

Sağlık 
Bilimleri 
Fakültesi 

 Sağlık Yönetimi  Sağlık Yönetimi 
 Dr. Öğr. 

Üyesi 
2 

Doktorasını Sağlık Yönetimi veya İşletme 
Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu alanların 
birinde çalışmalar yapmış olmak. 
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 Tıp Fakültesi 

(İngilizce) 

 Dâhili Tıp 

Bilimleri Bölümü 
(İngilizce) 

 Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları 
(İngilizce) 

 Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Uzmanlığını Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu alanda 

çalışmalar yapmış olmak. Yükseköğretim 

kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı 
dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara 

ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip 

olmak. 

 Tıp Fakültesi 
 Dâhili Tıp 

Bilimleri Bölümü 
 İç Hastalıkları 
Anabilim Dalı 

 Prof. Dr. 1 

Doçentliğini İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nda 

almış olmak ve Gastroenteroloji alanında 

çalışmalar yapmış olmak. 

 Tıp Fakültesi 
 Dâhili Tıp 

Bilimleri Bölümü 

 Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları 
 Doç. Dr. 1 

Doçentliğini Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
(Çocuk Nörolojisi) Anabilim Dalı’nda almış 

olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak. 

 Tıp Fakültesi 
 Dâhili Tıp 

Bilimleri Bölümü 
 Acil Tıp 

 Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 
Uzmanlığını Acil Tıp Anabilim Dalı’nda almış 
olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak 

 Tıp Fakültesi 
 Cerrahi Tıp 

Bilimleri 
Kulak -Burun - 

Boğaz 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Uzmanlığını Kulak-Burun-Boğaz Anabilim 

Dalı’nda almış olmak ve bu alanda çalışmalar 

yapmış olmak 

 Tıp Fakültesi 
 Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Anesteziyoloji ve 

Reanimasyon 

Anabilim Dalı 

 Prof. Dr. 1 

Doçentliğini Anesteziyoloji ve Reanimasyon 

Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu alanda 

çalışmalar yapmış olmak. 

 Yabancı 
Diller 

Yüksekokulu 

 Mütercim 
Tercümanlık 

(İngilizce) 

 - 
 Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Doktorasını Mütercim Tercümanlık – Çeviri 
Bilim Anabilim Dalı’nda almış olmak ve bu 

alanda çalışmalar yapmış olmak. 

 
İLGİLİ BİRİMLERE AİT İLETİŞİM BİLGİLERİ 

İLGİLİ BİRİM TELEFON DÂHİLİ 
Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu 0212 444 1 428 40010 
Diş Hekimliği Fakültesi 0212 444 1 428 62018 
Eğitim Fakültesi 0212 444 1 428 26010 
Fen-Edebiyat Fakültesi 0212 444 1 428 20010 
Güzel Sanatlar Fakültesi 0212 444 1 428 68510 
İletişim Fakültesi 0212 444 1 428 25010 
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 0212 444 1 428 56003 
Sağlık Bilimleri Fakültesi 0212 444 1 428 56006 
Tıp Fakültesi 0212 444 1 428 50010 
Yabancı Diller Yüksekokulu 0212 444 1 428 40013 
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KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Fakülte 

bünyesine tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır. 

Doktor Öğretim Üyesi başvurularında "KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyeliğine 

Yükseltme ve Atanma Kriterleri Yönergesi" uyarınca Yükseköğretim Kurulu tarafından 

belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 60 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim 

Kurulu tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından eşdeğer bir puan almış olmak 

gerekmektedir 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların, dilekçeleri ile birlikte 4 adet 

vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmişi, nüfus cüzdanı sureti, vukuatlı nüfus kayıt 

örneği, askerlik durumunu gösteren belge örneği, Yabancı Dil Sınav Belgesi, Lisans Belgesinin 

Onaylı örneği, Yüksek Lisans Belgesinin Onaylı örneği, Doktora Belgesinin Onaylı örneği, 

yurtdışı mezuniyeti için denklik belgesi, yayın listesi, yüksek lisans ve doktora tezleri, bilimsel 

çalışma ve yayınları, verdiği dersleri ve yönettiği doktora çalışmalarını kapsayan dört (4) takım 

dosya ile Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Mali İşler Direktörlüğü’ne başvuruda bulunmaları 

gerekmektedir. 

Başvurular şahsen veya posta yolu ile KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları ve 

Mali İşler Direktörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine 

yapılacaktır. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren onyedi (17) gündür. Eksik belgeli ve süresi 

içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Duyurulur. 

İlk Başvuru Tarihi : 05.02.2021  

Son Başvuru Tarihi : 22.02.2021 
 

BİRİM BÖLÜM/ALAN UNVANI SAYISI ARANAN ŞARTLAR 

Mühendislik 

Fakültesi 

İnşaat 

Mühendisliği 

Bölümü 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

İnşaat Mühendisliği lisans mezunu 

olmak. İnşaat Mühendisliği Anabilim 

Dalında doktorasını yapmış olmak. 

Hidroloji alanında yayın ve 

çalışmaları olmak. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve

Görevlendirme Yönetmeliği
–– Egzoz Gazı Emisyon Ölçme Cihazları Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik 
–– Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Sanayi ve Teknoloji Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
–– Takograf Cihazları Servis Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
–– Taksimetre Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
–– Bahçeşehir Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

TEBLİĞLER
–– İşkolu Tespit Kararları (No: 2021/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50)

–– Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliğde Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ

–– Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ (Seri No: 34)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 12/1/2021 Tarihli ve 2018/31036 Başvuru Numaralı

Kararı

YARGITAY KARARI
–– Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 16/10/2020 Tarihli ve

E: 2018/4, K: 2020/2 Sayılı 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
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