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YÖNETMELİKLER

Karar Sayısı: 3531

9 Şubat 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNE İLİŞKİN OLUŞTURULAN KURULLAR

VE ÇALIŞMA HEYETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; 7/11/2019 tarihli ve 30941 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan 49 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı

Kararnamesinde oluşturulan kurulların çalışma usul ve esasları ile çalışma heyetleri ve alt ça-

lışma gruplarının oluşturulması ve bunların çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Dayanak 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 14/2/2020 tarihli ve 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sis-

temleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Coğrafi Bilgi Sistemleri

Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gaze-

te’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararna-

mesinin 97 nci ve 108 inci madde hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Ağ hizmetleri: Elektronik ortamda veri erişimi, paylaşımı ve kullanımı için coğrafi

veri ve veri bilgisinin aranması, görüntülenmesi, dönüştürülmesi, indirilmesi ve bedelli veya

bedelsiz veri paylaşımına imkân sağlayan hizmetlerini,

b) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,

c) Birlikte çalışabilirlik: Farklı işlevsel birimler arasında, bu birimlerin benzersiz ka-

rakteristiği hakkında bilgi sahibi olmadan ya da en az bilgiyle, iletişim kurabilme, program

yürütebilme, veri gönderebilme ve alabilme yeteneğini,

ç)  Coğrafi bilgi: Öznitelik bilgisi ve topolojik bilgiyi içeren nitelik kazandırılmış coğ-

rafi veriyi,

d) Coğrafi bilgi sistemi: Her türlü coğrafi verinin; üretilmesi, temini, depolanması, iş-

lenmesi, yönetilmesi, analiz edilmesi, paylaşılması, sunulması ve güncel tutulması için gerekli

olan donanım, yazılım, insan kaynağı, standartlar ve yöntemler bütününü,

e) Coğrafi veri: Konum bilgisi içeren her türlü veriyi, 

f) Coğrafi veri hizmeti: Coğrafi veri ve veri bilgisinin standartlara uygun olarak payla-

şımına yönelik iş ve işlemleri, 

g) Coğrafi veri teması: Belirli bir konuya ilişkin olarak ulusal veya uluslararası stan-

dartlara uygun hazırlanan coğrafi veri topluluğunu,

ğ) Çalışma heyeti: Coğrafi bilgi hizmetleri kapsamında veri tanımlama dokümanı ha-

zırlama, inceleme, araştırma, geliştirme, projelendirme ve danışmanlık faaliyetlerini yürüten

heyeti,

h) Genel Müdürlük: Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünü,
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ı) Kamu kurum ve kuruluşları: Coğrafi veri üreten, paylaşan ve kullanan genel bütçe
kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idareler, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar,
düzenleyici ve denetleyici kurumlar, sosyal güvenlik kurumları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve
bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmeleri, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı ku-
ruluşları ile bunların kurduğu veya üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, müessese, işletme ve
bunların döner sermayeli kuruluşları ile özel kanunla kurulan kamu şirket ve kuruluşlarını,

i) Kurul: Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulunu,
j) Sorumlu kurum: Coğrafi veri sorumluluk matrisinde yer alan coğrafi veri temasının

üretim, uyumlaştırma, güncelleme, güvenlik ve paylaşımından sorumlu olan ve ilgili temaya
ait veriyi üreten diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerekli koordinasyonu sağlayan kamu
kurum ve kuruluşunu, 

k) Tanımlama dokümanı: Coğrafi veri temalarına ilişkin uygulama kurallarını, teknik
esasları ve standartları belirleyen dokümanı,

l) Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi: Coğrafi verilere, veri setlerine ve veri servislerine eri-
şimi ve paylaşımı kolaylaştırmak amacıyla ulusal kaynakların verimli bir şekilde kullanılması,
bilgi teknolojilerinden istifade edilmesi ile süreç, koordinasyon ve takip mekanizmalarının iş-
letilmesi için gerekli düzenlemelerin ve planlamanın yapılması ve bunların icra edilmesini sağ-
layan sistemi,

m) Tema çalışma heyeti: Veri tanımlama dokümanı hazırlama faaliyetini yürüten çalış-
ma heyetini,

n) Temel çalışma heyeti: Coğrafi bilgi hizmetleri kapsamında inceleme, araştırma, ge-
liştirme, projelendirme ve danışmanlık faaliyetlerini yürüten çalışma heyetini,

o) Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu: Bakanlık tarafından oluşturulan e-Devlet kapısına
entegre elektronik altyapıyı,

ö) Ulusal Coğrafi Veri Paylaşım Matrisi: Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel
kişilerin; coğrafi veriye erişim, paylaşım ve kullanım yetkilerini tanımlayan matrisi, 

p) Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi: Coğrafi veri temaları ile bu temalardan so-
rumlu olan kamu kurum ve kuruluşlarını gösteren matrisi, 

r) Veri bilgisi: Coğrafi veri hakkındaki tanımlayıcı ve açıklayıcı bilgileri, meta veriyi,
s) Yürütme Kurulu: Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Yürütme Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kurullar

Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu
MADDE 4 – (1) 49 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 inci maddesi ile teşek-

külü, görevleri ve toplanma tarihleri belirlenen Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulunun; top-
lantıya çağırma ve katılım, toplantı gündemi, kararların alınması, çalışma şekli ve üyelik süre-
sine ilişkin hususlar aşağıdadır:

a) Toplantı çağrısı yazılı ve sözlü olarak yapılır.
b) Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulunun kurum temsilcisi üyelerinin üyelikleri, ku-

rumlarındaki görevleri süresince devam eder. 
c) Kurum temsilcisi üyelerin kanuni izin, geçici görev, görevden uzaklaştırma ve ben-

zeri nedenlerle kurumlarındaki görevlerinde bulunmamaları halinde, yerlerine fiilen bu görevi
yürütenler katılır. 
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ç) Kurulun toplantı gündemi Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Yürütme Kurulu tarafından

belirlenir. Gündemin belirlenmesini müteakip Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu toplantıya

çağrılır. Toplantı sayısına bir sınırlama getirilmez. Kurul salt çoğunlukla toplanır, toplantıya

katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar verilir. Ancak karar yeter sayısı dörtten az olamaz.

Eşitlik olması durumunda Başkanın oy kullandığı yönde karar alınır. Kararlar; Kanun ve ilgili

mevzuattaki dayanakları ile bilimsel gerekçeleri belirtilerek yazılır.

d) Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu, Kurulda görüşülmesi için gönderilen dokü-

manların tam olarak Kurula ibraz edildiği tarihten itibaren, talepleri en geç iki toplantı içinde

karara bağlar.

e) Kurul aldığı kararlarda ilgili kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına ilişkin hükmü

belirtir.

Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Yürütme Kurulu

MADDE 5 – (1) 49 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 9 uncu maddesi ile te-

şekkülü, görevleri ve toplanma tarihleri belirlenen Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Yürütme Ku-

rulunun; toplantıya çağırma ve katılım, toplantı gündemi, kararların alınması, çalışma şekli ve

üyelik süresine ilişkin hususlar aşağıdadır: 

a) Toplantı çağrısı yazılı ve sözlü olarak yapılır.

b) Yürütme Kurulu üyelerinde olan değişiklikler ve vekâleten katılımlar en kısa sürede

Yürütme Kurulu sekretaryasına bildirilir.

c) Yapılan toplantıda bir sonraki olağan toplantının günü belirlenir.

ç) Yürütme Kurulu üyelerinin üyelikleri, kurumlarındaki görevleri süresince devam

eder. Yürütme Kurulu üyelerinin kanuni izin, geçici görev, görevden uzaklaştırma ve benzeri

nedenlerle kurumlarındaki görevlerinde bulunmamaları halinde, yerlerine fiilen bu görevi yü-

rütenler katılır.

d) Mahalli idareler, diğer kamu kurum ve kuruluşları Yürütme Kurulunda görüşülmesini

istedikleri hususları bağlı, ilgili veya ilişkili oldukları Bakanlık aracılığıyla Yürütme Kurulu

sekretaryasına bildirir. Toplantı gündemi Genel Müdürlükçe belirlenir. 

e) Toplantı gündemini oluşturan dokümanlar üyelere en az 5 gün öncesinden gönderilir,

ek süre verilmez.

f) Yürütme Kurulu üyeleri toplantıya gündemle ilgili hazırlıklı gelir.

g) Yürütme Kurulu tarafından düzeltilmesi gerektiği bildirilen konular Bakanlık tara-

fından değerlendirilerek gerekli görülürse çalışma gruplarına gönderilir ve tekrar Yürütme Ku-

ruluna sunulur.

ğ) Kurul tarafından düzeltilmesi gerektiği bildirilen konular Yürütme Kuruluna gön-

derilir. İlgili konular, Yürütme Kurulu tarafından incelenerek gerek görülmesi durumunda Ge-

nel Müdürlüğe iletilir. Genel Müdürlük konu ile ilgili çalışma heyet/heyetlerine görev verir.

Çalışma heyet/heyetlerinden gelen rapor Genel Müdürlük tarafından Yürütme Kuruluna sunu-

lur. 

h) Yeni coğrafi tema teklifleri gerekçeleri ile birlikte Genel Müdürlüğe sunulur. Genel

Müdürlük ilgili teklifi çalışma heyet/heyetlerine iletir. Çalışma heyet/heyetlerinden gelen rapor

Genel Müdürlük tarafından Yürütme Kuruluna sunulur. Yürütme Kurulu tarafından yapılan

oylama sonucu yeni tema teklifi kabul ya da reddedilir. 
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(2) Yürütme Kurulu Coğrafi bilgi hizmetlerinin uygulanmasına yönelik koordinasyonu
sağlar.

Sekretarya, kararların alınması ve duyurulması 
MADDE 6 – (1) Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu ve Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi

Yürütme Kurulunun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür.
(2) Sekretarya aşağıdaki hizmetleri yürütür:
a) Kurul kararlarına ilişkin gerekli ödeneklerin ilgili kurumların bütçelerinde yer alma-

sına ilişkin öneri taslaklarını hazırlamak ve gerekli yazışmaları yürütmek.
b) Kurul toplantılarının tutanaklarını tutmak.
c) Kurul kararlarını ilgili bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarına bildirmek ve uygu-

lanmasını takip etmek.
ç) Üyelerin toplantıya hazırlıklı gelmesi için dokümanları kurumlara önceden gönder-

mek. 
d) Coğrafi bilgi hizmetlerinin uygulanmasına yönelik koordinasyonu sağlamak.
e) Kamu kurum ve kuruluşlarınca Kurula bildirilmiş olan coğrafi bilgi sistemine ilişkin

faaliyet raporlarının yıllık rapor halinde yayımlanmasını sağlamak.
f) Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi ve Ulusal Coğrafi Veri Paylaşım Matrisini

hazırlayarak Kurulun onayına sunmak.
g) Kurulun olağan ve olağanüstü toplantılarını düzenlemek. 
ğ) Kurul üyelerinde olan değişiklikleri ilgili kurumlara bildirmek.
h) Kurul ve Yürütme Kurulunun yazışma, haberleşme ve yayın gibi sekretarya işlerini

ve buna ilişkin çalışmaların koordinasyonunu yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çalışma Heyetlerinin Oluşturulması ve Nitelikleri

Çalışma heyetlerinin oluşturulması
MADDE 7 – (1) Çalışma heyetlerinin adı ve görev tanımları tablosu; coğrafi veri te-

maları, coğrafi bilgi sistemi konusunda temel konular veya gelen talepler göz önünde bulun-
durularak Bakanlık tarafından belirlenir. Bakanlık tarafından onaylanan tablo her yıl Ocak
ayında ulusal coğrafi bilgi platformunda yayımlanır. İhtiyaç duyulması durumunda çalışma he-
yetlerinin adı ve görev tanımları güncellenir ve coğrafi bilgi platformunda yayımlanır.

(2) Kamu kurum ve kuruluşları bir sonraki yıl için ihtiyaç duydukları teknik ve idari
danışmanlık hizmetlerine yönelik olarak çalışma heyeti oluşturulması teklifini en geç Aralık
ayına kadar yazılı olarak Genel Müdürlüğe iletir. Söz konusu teklif; 

a) Çalışmanın konusunu,
b) Çalışmanın amacını,
c) Çalışma heyeti ile ilgili kurum kuruluşları ve çalışma heyetinin başkanını, 
ç) Öngörülen asgari ve azami çalışma süresini,
d) Çalışma heyetinin öngörülen bütçesini,
içerir.
Çalışma heyeti üyelik esasları
MADDE 8 – (1) Çalışma heyetlerinin üye sayısı ve görev süresi Bakanlık tarafından

belirlenir.
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(2) Çalışma heyetinde; kamu kurum ve kuruluşları, üniversite, sivil toplum kuruluşları,
yerel yönetimlerin temsilcileri ile gerçek kişiler üye olarak yer alabilir. Bir kişi üçten fazla ça-
lışma heyetinde görev alamaz.

(3) Genel Müdürlük çalışma heyeti için ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversite,
sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerden üye talep edebilir. Üye talep edilen kurumlar
konusunda yetkin personeli bildirir. 

(4) Kurumlar ve gerçek kişiler ise ulusal coğrafi bilgi platformu aracılığı ile yapılan
duyuru üzerine üyelik başvurusunda bulunabilir. Bakanlık başvuruları değerlendirerek üyelik
işlemini sonuçlandırır.

(5) Genel Müdürlük her çalışma heyetine üye verir. 
(6) Genel Müdürlük heyetlere ait üyelerin isim listesini ve toplantı tarihlerini hazırlar.
(7) Çalışma heyeti üyelerinin yer aldığı liste ile toplantı tarihleri Genel Müdür tarafından

onaylanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çalışma Heyetlerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları

Çalışma heyetinin görevleri
MADDE 9 – (1) Çalışma heyetinin görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisinde yer alan coğrafi veri temalarına ait ta-

nımlama dokümanlarını hazırlamak ve Genel Müdürlüğe sunmak. 
b) Coğrafi bilgi sistemi kapsamında özel ihtisas gerektiren konularla ilgili ulusal veya

uluslararası yayınları inceleyerek araştırma, geliştirme, projelendirme ve danışmanlık faaliyet-
leri yapmak.

c) Bakanlıkça düzenlenecek toplantı, konferans, sempozyum, panel ve benzeri faali-
yetlerin hazırlık çalışmalarına katkı sağlamak.

Çalışma heyetinin çalışma usulü
MADDE 10 – (1) Çalışma heyeti üyelerine Genel Müdürlük tarafından üyelik bildirimi

yapılır.
(2) Çalışma heyeti, çalışmasını Bakanlıkça belirlenen toplantı takvimine göre yürütür.

Çalışma heyeti gerekçesi ile birlikte ilave toplantı talep edebilir. Bakanlığın onaylaması ile
ilave toplantı yapılabilir.

(3) İlk toplantıya Genel Müdürlükten katılan üye başkanlık eder. Çalışma heyetleri ilk
toplantıda heyetin başkanını seçer, çalışma usulü ve iş planını belirler ve Genel Müdürlüğe su-
nar. 

(4)  Çalışma heyeti, her toplantı sonunda Genel Müdürlük tarafından oluşturulan stan-
dart şablonu kullanarak toplantı tutanağı hazırlar ve Genel Müdürlüğe raporlar. Gerek görül-
mesi durumunda raporlar, platformdan yayımlanır. 

(5)  Çalışma heyeti toplantısına; kamu kurum ve kuruluşları, üniversite, sivil toplum
kuruluşlarının, yerel yönetimler ve tüzel kişilerin temsilcileri ile gerçek kişilerin görüşleri alın-
mak üzere davet edilebilir.

(6)  Çalışma heyetleri kendi içinde alt çalışma grupları oluşturabilir.
(7) Çalışma heyetinden gelen talepler ve raporlar Bakanlık tarafından değerlendirilerek

karara bağlanır.
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Çalışma heyeti raporu
MADDE 11 – (1) Tema çalışma heyeti, Genel Müdürlük tarafından oluşturulmuş veri

tanımlama şablonuna uygun olarak veri tanımlama dokümanını planlanan takvime göre son
toplantısının ardından en geç 15 gün içinde hazırlar ve Genel Müdürlüğe sunar. 

(2) Temel çalışma heyeti; Genel Müdürlük tarafından oluşturulmuş standart şablonu
kullanarak çalışma konusu ile ilgili planladığı, yürüttüğü ve gerçekleştirdiği faaliyetleri içeren
çalışma heyeti raporunu planlanan takvime göre son toplantısının ardından en geç 15 gün içinde
hazırlar ve Genel Müdürlüğe sunar. 

(3) Çalışma heyetlerince hazırlanan rapor, Genel Müdürlük tarafından değerlendirilerek
Yürütme Kuruluna sunulur.

(4) Çalışma heyeti raporunun değerlendirilmesi aşamasında, Genel Müdürlük tarafından
gerekli görülmesi halinde, raporun konusu hakkında gerekli mesleki niteliklere sahip uzman
kişilerden oluşan rapor değerlendirme kurulu oluşturulabilir.

Çalışma heyeti raporları ile dokümanların yayımı ve dosyalanması
MADDE 12 – (1) Çalışma heyeti tarafından hazırlanan çalışma heyeti raporunun ve

veri tanımlama dokümanının yayın, dağıtım ve kullanım haklarının sahibi Bakanlıktır. Bakanlık
izni olmadan çoğaltılamaz. 

(2) Çalışma heyeti raporu ve veri tanımlama dokümanı ile ilgili hazırlık çalışmalarını
içeren dokümanlar, heyet çalışması sonuçlanıp Genel Müdürlüğe sunulmadan önce de hiçbir
yerde ve yazılı-sözlü hiçbir biçimde yayımlanamaz.

(3) Çalışma heyetlerine ait karar ve yazışmalar, tutanaklar, belgeler, kararlar ve raporlar
çalışma grup dosyası içerisinde Genel Müdürlük sekretarya birimi tarafından arşivde saklanır. 

Çalışma heyetlerinin ve üyeliklerinin sonlandırılması
MADDE 13 – (1) Çalışma heyetinin görevini tamamlaması ile Bakanlık tarafından ça-

lışma heyeti ve üyelikleri sonlandırılır. 
(2) Çalışma heyeti üyesinin üyelikten ayrılmak istemesi durumunda, talebini kurumuna

yazılı olarak beyan eder. İlgili kurum uygun görmesi durumunda Bakanlığa bildirerek çalışma
heyeti üyesini değiştirebilir.

(3) Bakanlık tarafından ihtiyaç duyulması halinde çalışma heyeti üyelerinin üyelikle-
rinin sonlandırılması için ilgili kuruma öneri yapabilir.

(4) Gerçek kişiler ise ulusal coğrafi bilgi platformu aracılığı ile üyelikten ayrılma tale-
bini Bakanlığa bildirir. Bakanlık talebi değerlendirerek üyelikten ayrılma işlemini sonuçlandırır.

(5) Bir yıl içinde yıllık izin, hastalık ve mazeret izinleri hariç toplam dört veya üst üste
iki toplantıya katılmayan heyet üyesinin üyeliği sona erer ve ilgilisine yazı ile bildirilir.

Çalışma heyeti üyelerinin huzur hakkı
MADDE 14 – (1) Çalışma heyetlerinde görev alanlara 49 sayılı Cumhurbaşkanlığı

Kararnamesinin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen esaslar çerçevesinde huzur hakkı
ödenir. 

(2) Çalışma heyeti için bu Yönetmelik kapsamında yapılacak harcamalar Bakanlığın
bütçesine konulacak ödenekten ve/veya Bakanlık Döner Sermaye İşletmesinden karşılanır.

Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür. 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

COĞRAFİ VERİ İZİNLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; gerçek kişilerin, özel hukuk tüzel kişileri ve

kamu tüzel kişilerinin Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi kapsamındaki coğrafi verileri

toplamasına, üretmesine, paylaşmasına ve satmasına ilişkin faaliyetleri kapsamında Bakanlık

tarafından verilecek izinlere dair usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 7/11/2019 tarihli ve 30941 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan 49 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli

(1) sayılı listede yer alan coğrafi veri temaları ile bu temalardan sorumlu olan kamu kurum ve

kuruluşlarını gösteren Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisindeki tüm coğrafi verilerin, ger-

çek kişiler ve özel hukuk tüzel kişilerince toplanması, üretilmesi, paylaşılması veya satılmasına

ilişkin izinleri kapsar.

(2) 10/2/2021 tarihli ve 31391 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Coğrafi Veri Lisans

Yönetmeliği kapsamında lisans verilenler, izin kapsamı dışındadır.

(3)  49 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası

uyarınca kamu tüzel kişilerinin ulusal coğrafi veri sorumluluk matrisi kapsamındaki coğrafi

verileri toplaması, üretmesi, paylaşması veya satması Bakanlık iznine tabidir. Ancak kamu

tüzel kişileri 14/2/2020 tarihli ve 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda De-

ğişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında izin bede-

linden muaftır.

(4) Gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri, kamu kurumları ve kamu tüzel kişileri için yü-

rüttükleri faaliyetler kapsamında üretecekleri verileri ticarete konu etmeleri durumunda veri

izin bedeli ödemekle yükümlüdürler.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/2/2020 tarihli ve 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sis-

temleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesi, 7/11/2019

tarihli ve 30941 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 49 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci ile 14 üncü maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları

ve 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı

Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 108 inci maddesinin birinci fıkrasının

(c), (h) ve (ı) bendine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,

b) Bakanlık elektronik altyapısı: Coğrafi veri izin sürecinin takip edildiği ortamı,
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c) Coğrafi veri izin belgesi: Özel hukuk tüzel kişisi veya gerçek kişi bilgilerini, izin
başlangıç ve bitiş tarihlerini, çalışılacak bölgenin hangi paftaları kapsadığını ve hangi faaliyet-
leri yürütebileceğine ilişkin (toplama, üretme, paylaşma ve satma) bilgiler ve izin kapsamındaki
coğrafi veriye ilişkin bilgiler, yapılacak iş kapsamında çalıştırılacak personel,  araç, gereç ve
yazılım bilgileri ile doğrulama kodu içeren izin belgesi,

ç) Coğrafi veri teması: Belirli bir konuya ilişkin olarak ulusal veya uluslararası stan-
dartlara uygun hazırlanan coğrafi veri topluluğu,

d) Coğrafi veri alt teması: Coğrafi veri temasının düzey, ölçek veya konu başlığına göre
sınıflandırılmış alt grubu,

e) İzne tabi coğrafi veri: Birden fazla konum bilgisi içeren veriyi,
f) Uygulama rehberi: Başvuru sahibinin Bakanlık elektronik altyapısı üzerinden kayıt

oluştururken izin süreci ile ilgili idari, mali ve teknik detayları açıklayıcı dokümanı,
g) Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu (UCBP): Bakanlık tarafından oluşturulan e-Devlet

kapısına entegre elektronik altyapıyı,
ğ) Veri bilgisi: Coğrafi veri hakkındaki tanımlayıcı ve açıklayıcı bilgileri, meta veriyi,
h) Yabancı gerçek kişi: Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan

kişiyi,
ı) Yabancı tüzel kişi: Türkiye’de kurulu olmayan tüzel kişiliğe sahip şirketleri,
i) Yerli gerçek kişi: Türkiye Cumhuriyeti Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan ki-

şiyi,
j) Yerli tüzel kişi: Türkiye’de kurulu tüzel kişiliğe sahip şirketlerini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kayıt, Başvuru Usul, Esasları ve Değerlendirilmesi

Kayıt ve izin başvurusu
MADDE 5 – (1) Başvurular Bakanlık tarafından hazırlanan elektronik altyapı üzerinden

sisteme kayıt olunarak yapılır.
(2) Kayıt yapılırken gerçek kişi, özel hukuk tüzel kişisi veya kamu tüzel kişisi olduğu

belirtilir.
(3) Bakanlık elektronik altyapısı üzerinden, faaliyette bulunulmak istenen veri/verilerin

Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisindeki hangi tema/alt temalar ile ilgili faaliyetleri içer-
diği belirtilir. 

(4) Başvuru sahibi, başvurunun yapılmasından sonuçlanmasına kadar olan süreç içeri-
sinde sunulan bilgi ve belgelerin doğruluğundan, mevzuata uygunluğundan ve doğacak hukuki
sonuçlardan sorumludur.

(5) Başvuru, faaliyet tarihinden önce yapılır.
(6) Bakanlık tarafından elektronik ortamda e-posta adreslerine yapılan bildirimler tebliğ

edilmiş kabul edilir. 
Başvuruda istenen bilgi ve belgeler
MADDE 6 – (1) Özel hukuk tüzel kişileri Bakanlık elektronik altyapısı üzerinden aşa-

ğıda belirtilen belgelerin taratılarak sisteme kaydedilmesi suretiyle Bakanlığa başvuruda bu-
lunur.

a) Başvurunun imza atmaya yetkili kişi tarafından yapıldığına ilişkin belge.
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b) Çalışma yapılmak istenen bölge/bölgelerin hangi paftaları kapsadığı. 

c) Talepte bulunan kuruluşa göre güncel tarihli ve onaylı olarak; ilgili meslek odasından

alınmış işyeri tescil belgesi veya faaliyet gösterdiği konuya ilişkin belge ve imza sirküleri.

ç) Kuruluşun ortaklarının ve yöneticilerinin adını, soyadını ve T.C. kimlik numarasını

gösteren ticaret sicil müdürlüğünden alınmış firma genel durum belgesi ve kuruluşun en son

durumunu gösteren ticaret sicil kaydı belgesinin sureti.

d) Yabancı özel hukuk tüzel kişilerinin, kurulu olduğu ülkedeki ticari faaliyetine ilişkin

belgeler.

e) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce alınmış izinlere ilişkin belgeler.

f) Kuruluşun, Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS)’ne kayıtlı elektronik tebligat

adresi ve işyeri adresi.

g) Firma ve sorumlu kişi bilgileri, çalıştırılacak personel, araç ve gereç bilgileri ile üre-

teceği veriye ilişkin bilgi. 

(2) Gerçek kişi başvurusuna ilişkin hususlar aşağıdadır:

a) Başvuruyu imza atmaya yetkili kişi yapar.

b) Çalışma yapılmak istenen bölge/bölgelerin hangi paftaları kapsadığının Bakanlık

elektronik alt yapısı üzerinden gerekli belgelerin taratılarak sisteme kaydedilmesi suretiyle Ba-

kanlığa başvuruda bulunulur. 

Güvenlik soruşturması

MADDE 7 – (1) Başvuru sahibi, varsa ortakları ve çalıştıracağı personele ilişkin adli

sicil kaydına istinaden Bakanlıkça değerlendirme yapılır.

(2) Bakanlıkça gerek görülmesi durumunda güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması

yaptırılır.

(3) Olumlu sonuçlananların adli sicil kayıtları her yıl yenilenir.

(4) Bakanlık gerek görülmesi halinde ilave belge isteyebilir.

Başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması

MADDE 8 – (1) Bakanlık tarafından yapılan değerlendirme;

a) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına gerek duyulmayanlar otuz gün içeri-

sinde,

b) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına gerek duyulanlardan ise işlemin ta-

mamlanmasından sonra,

sonuçlandırılır ve olumlu ya da olumsuz ilgilisine bildirilir.

(2) Değerlendirme sonucu olumlu olanlar, izne konu coğrafi verinin veri bilgisini Ulusal

Coğrafi Bilgi Platformuna kaydeder.

(3) Başvurusu olumlu değerlendirilenler, belirlenen izin bedelini Bakanlık Döner Ser-

maye İşletmesi Müdürlüğünün ilgili hesabına yatırır.

(4) Elektronik ortamda düzenlenen onaylı coğrafi veri izin belgesi, başvuru sahibine

bildirilir ve Bakanlıkça ilan edilir.

(5) Bakanlık değerlendirme aşamasında başvuru yapan gerçek ve özel hukuk tüzel ki-

şilerinden verilerin tamlığının sağlanması amacıyla ilave çalışma veya veri üretimi talep ede-

bilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İzin Süresi, İzin Süresinin Uzatılması, Yenilenmesi, Paylaşımı ve İptali

İzin süresi, izin süresinin uzatılması ve yenilenmesi

MADDE 9 – (1) Bakanlık tarafından verilen izin belgesinin süresi bir yıldır. Gerçek

kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri coğrafi veri izin belgesindeki herhangi bir koşulda (projenin

adı, firma ve sorumlu kişi bilgileri, çalışılacak bölge, personel, araç ve üreteceği veri) değişiklik

olmaması kaydıyla belge geçerlilik süresinin sona ereceği tarihten en az on beş gün önce ge-

rekçesi ile birlikte izin süresinin uzatılmasını talep edebilir. Bu durumda Bakanlık talebi on

beş gün içinde değerlendirerek izin süresinin yarısını geçmeyecek şekilde süreyi uzatabilir.

(2) İkinci kez uzatma yapılmaz. İkinci kez uzatma başvurusunda bulunanlar veya süresi

içinde çalışmasını tamamlayamayanlar yeniden izin başvurusunda bulunmak zorundadır.

(3) Tüzel kişi unvanı ya da ortakların değişmesi durumunda 10 gün içinde değişikliğe

ilişkin sicil gazetesi ile değişiklik sistem üzerinden Bakanlığa bildirilir. Bakanlığın iznin de-

vamına veya iptaline yönelik vereceği karara göre işlem tesis edilir. 

Coğrafi veri izin belgesinin iptali

MADDE 10 – (1) Coğrafi veri izin belgesi aşağıdaki durumlarda Bakanlık tarafından

iptal edilir.

a) İlgili mevzuata aykırı davranıldığının tespit edilmesi.

b) İzin belgesi başvuru sırasında sistem üzerinden onaylanan taahhütnameye aykırı dav-

ranıldığının tespit edilmesi.

c) İzin süresi bitiminden 15 gün önce faaliyetin tamamlanma durumu ve UCBP’ye veri

sunumun yapılmaması veya Bakanlığa bilgi verilmemesi.

ç) Ülke menfaatlerini tehdit edecek bir durumun tespit edilmesi.

d) Bakanlık tarafından yapılacak kontroller sonucu başvuru aşamasında sunulan bilgi

ve belgelerde değişiklik tespit edilmesi ve bunun 15 gün içerisinde giderilmemesi.

e) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen

süreler geçmiş olsa dahi; affa uğramışsa bile Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, Anayasal

düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, do-

landırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin

ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suç-

larından mahkûm olanların kuruluşta yönetici olarak yer alması, kişiler içinse doğrudan bu

suçu işlemiş olması.

(2) Coğrafi veri izin belgesi iptal edilen gerçek kişi ve özel hukuk tüzel kişileri, 1 yıl

süreyle; ikinci kez iptali gerektirmesi durumunda 2 yıl süreyle izin başvurusunda bulunamaz.

İzin belgesi iptal edilmesine rağmen çalışmaya devam edenler izinsiz çalışmış sayılır.

(3) İzinsiz çalışanlara ilişkin çalıştığı alanlar tespit edilir tutanağa bağlanır ve 7221

sayılı Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrası hükümleri uyarınca işlem tesis edilir.

Coğrafi verilerin Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu ile paylaşımı 

MADDE 11 – (1) Gerçek kişi ve özel hukuk tüzel kişileri, izin süresinin bitimine 15

gün kala yapmış olduğu faaliyete ilişkin coğrafi verileri, UCBP ile paylaşır ve buna ilişkin bilgi

ve belgeleri Bakanlığa teslim eder. UCBP ile veri paylaşımı yapılamaması durumunda ise ge-

rekçe raporunu Bakanlığa sunar. Bakanlık, sunulan gerekçe raporuna istinaden karar verir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Mali hükümler

MADDE 12 – (1) Başvuru sahibi, 7221 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen

tutarın her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun

mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında

artırılarak uygulanacak olan izin bedelini ödemekle yükümlüdür. Alınan izin bedeli Ulusal

Coğrafi Bilgi Sistemleri hizmetlerinde kullanılmak üzere Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi

Müdürlüğünün ilgili hesabına yatırılır. İzin alınmaması durumunda Bakanlıkça izin bedelinin

10 katı tutarında idari para cezası uygulanır. İdari para cezası kararı, 11/2/1959 tarihli ve 7201

sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre kararı veren merci tarafından ilgiliye tebliğ edilir.

Çeşitli hükümler

MADDE 13 – (1) Coğrafi veri izin belgesi almış gerçek ve tüzel kişiler, herhangi bir

nedenle faaliyetlerini sonlandırmaları ya da ortaklarının değişmesi halinde; bu durumu 15 gün

içerisinde Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler.

(2) Gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri, Bakanlıkça verilen izin belgelerini üçün-

cü kişilere devredemez.

(3) Başvuru sahibi, Ulusal Coğrafi Bilgi Platformuna kayıt olması ve izne konu faali-

yetlerine ilişkin coğrafi verileri ulusal standartlara uygun olarak UCBP ile paylaşmadığı tak-

dirde bu coğrafi verileri Bakanlığa teslim edilmemiş sayılır.

(4) Bu Yönetmeliğin yayımından önce üretilmiş verilerin paylaşımı ve satışı da izne

tabiidir.

(5) Coğrafi veri izin belgesi ile ilgili tüzel kişi ve/veya sorumlu kişi iletişim bilgileri,

çalıştırılacak araç ve personel değişiklikleri için Bakanlıktan onay alınması zorunludur.

(6) Gerçek ve tüzel kişiler tarafından bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Valilik-

lerden veya başka kurumlardan alınan izinler geçersizdir.

Uygulama rehberi

MADDE 14 – (1) Bakanlık, Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi kapsamında ve-

rilerin toplanması, üretilmesi, paylaşılması ve satışına ilişkin teknik detayları içeren uygulama

rehberini hazırlar ve Bakanlık internet sayfasından yayınlar. 

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren Bakanlık dört

ay içerisinde başvuru için gerekli elektronik alt yapıyı hazır hale getirir.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

COĞRAFİ VERİ LİSANS YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Coğrafi Bilgi Sistemi konularında faaliyet

gösteren özel hukuk tüzel kişilerinin; Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi kapsamında yer
alan coğrafi verilere ilişkin verileri, Resmî Gazete’de yayımlanan standartlara uygun olarak
toplaması, üretmesi, paylaşması, satması, mevcut verileri kullanarak veri madenciliği yapması,
yeni veri üretmesi ile ilgili faaliyetlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;
a) 7/11/2019 tarihli ve 30941 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 49 sayılı Coğrafi Bilgi

Sistemleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (1) sayılı listede yer alan coğrafi
veri temaları ile bu temalardan sorumlu olan kamu kurum ve kuruluşlarını gösteren Ulusal
Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisindeki tüm coğrafi verileri,

b) 14/2/2020 tarihli ve 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Deği-
şiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrası ile Coğrafi Bilgi Sistemleri
Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesinde belirtilen yerli veya yabancı
özel hukuk tüzel kişilerini,

kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/2/2020 tarihli ve 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sis-

temleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendi ile 7/11/2019 tarihli ve 30941 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 49 sayılı
Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 5 inci maddesinin birinci
fıkrasının (f) bendi, 7 nci maddesi, 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ve 10/7/2018 tarihli
ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 108 inci maddesinin birinci fıkrasının (c), (h) ve (ı) bent-
lerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,
b) Bakanlık elektronik altyapısı: Coğrafi veri lisans sürecinin takip edildiği ortamı,
c) Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS): Her türlü coğrafi verinin; üretilmesi, temini, depolan-

ması, işlenmesi, yönetilmesi, analiz edilmesi, paylaşılması, sunulması ve güncel tutulması için
gerekli olan donanım, yazılım, insan kaynağı, standartlar ve yöntemler bütününü,

ç) Coğrafi veri lisans belgesi (Lisans): Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi kapsa-
mındaki verilerin standartlarına uygun şekilde coğrafi veri toplama, üretme, paylaşma, satmaya,
veri madenciliği yapma ve yeni veri üretmeye ilişkin, Bakanlık tarafından belirlenen şartları
sağlayan özel hukuk tüzel kişilerine verilen uygunluk belgesini,

d) Coğrafi veri teması: Belirli bir konuya ilişkin olarak ulusal veya uluslararası stan-
dartlara uygun hazırlanan coğrafi veri topluluğu,

e) Coğrafi veri alt teması: Coğrafi veri temasının düzey, ölçek veya konu başlığına göre
sınıflandırılmış alt grubu,

f) Lisans sözleşmesi: Coğrafi verilerin toplanması, üretilmesi, paylaşımı, satışı, güven-
liği, arşivlenmesi, veri madenciliği ve yeni veri üretim faaliyetlerine ilişkin usul, esas ve dü-
zenlemelerin yer aldığı Bakanlık ile imzalanan sözleşmeyi,
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g) Lisanslı kuruluş: Coğrafi veri toplama, üretme, paylaşma, satmaya, veri madenciliği
yapma ve yeni veri üretmeye ilişkin coğrafi veri lisans belgesine sahip yerli veya yabancı özel
hukuk tüzel kişisini,

ğ) Lisansa tabi coğrafi veri: Birden fazla konum bilgisi içeren veriyi,
h) Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu (UCBP): Bakanlık tarafından oluşturulan e-Devlet

kapısına entegre elektronik altyapıyı,
ı) Yabancı tüzel kişi: Türkiye’de kurulu olmayan tüzel kişiliğe sahip şirketleri,
i) Yerli tüzel kişi: Türkiye’de kurulu tüzel kişiliğe sahip şirketleri,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yükümlülükler

Bakanlığın yükümlülükleri
MADDE 5 – (1) Bakanlığın yükümlülükleri aşağıdadır:
a) Başvuruları almak, değerlendirmek ve sonuca ilişkin yazılı veya Bakanlık elektronik

altyapısı üzerinden bildirimde bulunmak.
b) Bakanlık tarafından belirlenen şartları sağlayan özel hukuk tüzel kişilerine Coğrafi

veri lisans belgesini vermek.
c) İtiraz ve şikâyetlerin belirlenen süreler içinde, gizlilik ilkelerine göre, tarafsız ve ob-

jektif bir biçimde değerlendirilmesini sağlamak.
ç) Lisans sözleşmesini imzalayan özel hukuk tüzel kişilerini denetlemek.
d) Coğrafi verinin toplanması, üretilmesi, paylaşılması ve satışı, konularında lisans ver-

mek. 
Özel hukuk tüzel kişilerinin yükümlülükleri
MADDE 6 – (1) Özel hukuk tüzel kişilerinin yükümlülükleri şunlardır:
a) Bakanlık tarafından hazırlanan lisans sözleşmesini imzalamak.
b) Lisans sözleşmesinde belirtilen faaliyetlere ilişkin altı ayda bir Bakanlığa rapor sun-

mak.
c) Lisans belgesi ile ilgili; özel hukuk tüzel kişisi ve/veya sorumlu kişi iletişim bilgileri,

çalıştırılacak araç ve personel değişikliklerini on beş gün içerisinde ilgili Valiliğe ve Bakanlığa
bildirmek.

ç) Verilerin güvenliği ve gizliliğini sağlamak.
d) Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi kapsamında yer alan ve çalışma yaptığı her

türlü coğrafi verileri Resmî Gazete’de yayımlanan standartlara uygun olarak UCBP’ ye sun-
mak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başvuru Usul, Esasları ve Değerlendirilmesi

Başvuru
MADDE 7 – (1) Başvurular Bakanlık tarafından hazırlanan elektronik altyapı üzerinden

sisteme kayıt olunarak yapılır.
(2) Başvuruyu imza atmaya yetkili kişi yapar.
(3) Başvuru, faaliyet tarihinden en az otuz gün önce yapılır.
(4) Bakanlık tarafından elektronik ortamda e-posta adreslerine yapılan bildirimler tebliğ

edilmiş kabul edilir. 
(5) Başvuru sahibi, başvurunun yapılmasından sonuçlanmasına kadar olan süreç içeri-

sinde sunulan bilgi ve belgelerin doğruluğundan, mevzuata uygunluğundan ve doğacak hukuki
sonuçlardan sorumludur.
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(6) Özel hukuk tüzel kişileri, Bakanlık elektronik altyapısı üzerinden aşağıda belirtilen
belgelerin taratılarak sisteme kaydedilmesi suretiyle Bakanlığa başvuruda bulunur.

a) Faaliyette bulunulmak istenen veri/verilerin Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matri-
sinde karşılık geldiği tema/alt tema bilgileri.

b) Çalışma yapacağı coğrafi veri/verilerin neler olduğu, hangi alanları kapsadığı (il,
büyükşehir, ülke düzeyinde), coğrafi veri toplama, üretme, paylaşma, satış, veri madenciliği
ve yeni veri üretimi konularından hangileri ile ilgili çalışma yapacağına ilişkin beyan.

c) Talepte bulunan kuruluşa göre güncel tarihli ve onaylı olarak; ilgili meslek odasından
alınmış işyeri tescil belgesi veya faaliyet gösterdiği konuya ilişkin belge ve imza sirküleri.

ç) Kuruluşun ortaklarının ve yöneticilerinin adını, soyadını ve T.C. kimlik numarasını
gösteren ticaret sicil müdürlüğünden alınmış firma genel durum belgesi ve kuruluşun en son
durumunu gösteren ticaret sicil kaydı belgesinin sureti.

d) Yabancı özel hukuk tüzel kişisi için, kurulu olduğu ülkenin ticari faaliyetine ilişkin
belgeler.

e) Kuruluşun, Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS)’ne kayıtlı elektronik tebligat
adresi.

f) Firma ve sorumlu kişi bilgileri, çalıştırılacak personel (T.C. kimlik numarası, meslek
belgesi, diploma, SGK belgesi), araç bilgileri ve üreteceği veriye ilişkin belgeler.

g) Ülke düzeyinde faaliyet gösterecek olanların Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından
verilen CBS Uzmanı ve CBS Operatörü Meslek Belgesine sahip en az birer personel, il ve bü-
yükşehir düzeyinde faaliyet gösterecek olanların CBS Operatörü Meslek Belgesine sahip en
az bir personel çalıştırdığına dair belge.

(7) Başvuruda herhangi bir bilgi ve belgenin eksik olması halinde eksik olan belgenin
tamamlatılması sağlanır, belge tamamlanmazsa başvuru geçersiz sayılır.

(8) Başvurular, en az bir il sınırı bütününü kapsayacak şekilde yapılır.
Başvurusunun değerlendirilmesi ve sözleşme yapılması
MADDE 8 – (1) Başvuru değerlendirme kriterleri aşağıdadır:
a) Başvuruda ibraz edilen belgelerin uygunluğu.
b) Beyan edilen faaliyet alanını gösteren belgenin değerlendirilmesi.
c) Gerekli görülen durumlarda sorumlu/ilgili kurumlardan görüş alma.
ç) Ulusal Coğrafi Veri Paylaşım Matrisinde belirtilen verilerin gizlilik durumları ile

yetki durumu.
d) Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından verilen CBS Uzmanı ve CBS Operatörü mes-

lek belgesine sahip en az birer personeli çalıştırıldığına dair belge.
e) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen

süreler geçmiş olsa dahi; affa uğramışsa bile Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, Anayasal
düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, do-
landırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suç-
larından mahkûm olanların kuruluşta yönetici olarak yer almaması, kişiler içinse doğrudan bu
suçu işlemiş olmaması.

(2) Bakanlık tarafından gerek görülmesi durumunda ek belge istenebilir.
(3) Değerlendirme Bakanlık tarafından on beş gün içerisinde sonuçlandırılır.
(4) Değerlendirme sonucu ilgilisine bildirilir.
(5) Değerlendirmenin uygun görülmesi hâlinde lisans sözleşmesi imzalanır ve Lisans

Belgesi düzenlenir.
(6) Lisans belge ücretinin Bakanlık Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne yatırılmasını

takiben elektronik ortamda düzenlenen onaylı coğrafi veri lisans belgesi, başvuru sahibine bil-
dirilir.
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(7) Bakanlık tarafından verilen lisans belgesinin süresi bir yıldır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Lisansın Yenilenmesi, Kapsamı, Askıya Alınması ve İptali

Lisansın yenileme ve kapsam değişikliği
MADDE 9 – (1) Özel hukuk tüzel kişileri, coğrafi veri lisans başvurusunda ibraz ettiği

belgeleri sunar. Belge geçerlilik süresinin sona ereceği tarihten en az otuz gün önce gerekçesi
ile birlikte başvuru yapar. Bu durumda talep on beş gün içinde değerlendirilir. Olumlu değer-
lendirilenlerin, lisans bedelini yatırdığına dair onay verilmesi üzerine lisansı yenilenir. Olumlu
değerlendirilmeyenlerin lisansı iptal edilir.

(2) Çalışma yapacağı coğrafi veri/verilerin neler olduğu, hangi alanları kapsadığı (il,
büyükşehir, Ülke düzeyinde), Bakanlık ile coğrafi veri toplama, üretme, paylaşma, satışı, veri
madenciliği ve yeni veri üretimi konularından hangileri ile ilgili çalışma yapacağına ilişkin
kapsamda oluşan değişiklikleri bildirir.

(3) Lisans yenilenirken bir önceki yılın iş deneyim belgesi ile lisans sözleşmesi hüküm-
lerinin yerine getirilip getirilmediği dikkate alınır.

Lisansın askıya alınması
MADDE 10 – (1) Lisanslı kuruluşların lisansının askıya alınma nedenleri şunlardır:
a) Lisans sözleşmesindeki genel yükümlülüklerin yerine getirilmemesi.
b) Başvuru sürecinde istenilen, kişilerin yeterliliklerini gösterir belgelerle ilgili deği-

şikliklerin sisteme işlenmemesi.
c) Lisanslı kuruluş personelinin, lisans sözleşmesinde yer alan şartlara aykırı hareket

etmesi.
ç) Lisans sözleşmesinin, kamuoyuna yanlış yansıtılması, mevzuatta belirtilen yüküm-

lülüklere ve kurallara aykırı kullanılması.
d) Sözleşme süreci içinde yapılan denetimlerde, başvuranların uygunluk şartlarını yi-

tirdiğinin tespit edilmesi.
e) Çalışacağı bildirilen personelin dışında başka personelin, faaliyete dâhil edildiklerinin

tespit edilmesi.
f) Lisans sahibinin askıya alınma talebinde bulunması.
g) Lisans sözleşmesinde belirtilen faaliyetlere ilişkin altı ayda bir Bakanlığa sunulması

gereken raporun verilmemiş olması.
(2) Askıya alınan lisansı etkin hale getirmek için, ilgiliye altmış gün süre verilir. 
(3) Askıya alınma talebinde bulunan lisans sahibinin, lisans süresi içerisinde başvurması

durumunda lisansı devam ettirilir.
(4) Askıya alınan süre sözleşme süresinden düşülmez.
Lisansın iptal edilmesi
MADDE 11 – (1) Lisanslanan kuruluşların lisansının iptal edilme nedenleri aşağıda-

dır:
a) Sözleşmeye aykırı hareket edilmesi.
b) Askıya alınan lisanslara dair eksikliklerin, belirlenen sürelerde giderilmemesi.
c) 5237 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; affa

uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin iş-
leyişine karşı işlenen suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, gü-
veni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suç-
tan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olanların
kuruluşta yönetici olarak yer alması, kişiler içinse doğrudan bu suçu işlemiş olması.

ç) Milli ve manevi değerlerin, kurum ve kuruluşlar ile kişilerin saygınlığını azaltıcı ve
itibarını zedeleyici beyan ve davranışta bulunulması.
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d) Yazılı basın veya medya iletişiminde yanlış beyanda bulunulması.
e) Lisans sözleşmesi süresince ilgili dokümanların ve teçhizat, tesis ve basılı materyalin

mevzuatta belirtilen yükümlülüklere aykırı biçimde kullanılması.
f) Lisanslı kuruluş hakkında bilinçli olarak eksik veya yanlış bilgi verildiğinin tespit

edilmesi.
g) Lisanslı kuruluşun başvuru sırasında bildirdiği personele ait belgeler üzerinde tahrifat

yapıldığının tespit edilmesi.
ğ) Lisans sözleşmesi ve imza altına alınmış belgelerde eksik veya yanlış bilgi verildi-

ğinin tespit edilmesi.
h) Lisans sözleşmesinde belirtilen faaliyetlere ilişkin altı ayda bir Bakanlığa sunulması

gereken raporun verilmemiş olması.
ı) Lisanslı kuruluşun iptal talebinde bulunması.
i) Lisanslı kuruluşların, başvuru esnasında belirttiği şartları taşımadığının ortaya çıkması

veya aranan şartlara ilişkin sonradan uyumsuzluklar ortaya çıkması.
j) Askıya alınan lisansın etkin hale getirilmesi için verilen altmış günlük süre içerisinde

uygunsuzluğun ortadan kaldırılmaması.
(2) Lisansları iptal edilen kuruluşların yeni lisans başvurusu, iptal tarihinden itibaren

bir yıl geçmeden değerlendirmeye alınmaz.
(3) Lisans iptal talebinde bulunanların ve lisansları iptal edilenlerin ödedikleri yıllık li-

sans bedelinin tamamı veya bir kısmı iade olunmaz.
(4) Lisans süresi bitiminde belge geçerliliğini yitirir.
Denetim
MADDE 12 – (1) Denetimlere ilişkin hususlar şunlardır:
a) Bakanlık tarafından görevlendirilmiş yetkin kişilerce veya yetkilendirilmiş kuruluş-

larca yapılır.
b) İzin ve lisans işlerinden sorumlu birim tarafından organize edilir.
c) Haberli veya habersiz yapılabilir.
(2) Denetim raporları Bakanlık elektronik altyapısına yüklenir.
Şikâyet ve itirazlar
MADDE 13 – (1) Şikâyet ve itirazlar Bakanlık elektronik altyapısı üzerinden yapılır.
(2) Şikâyet ve itiraza ilişkin nihai karar ilgililerin elektronik posta adreslerine bildirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Belge bedeli
MADDE 14 – (1) Coğrafi veri lisans belgesi verilmesi, yenilenmesi için ödenecek bedel

ve tarifeler her yıl yerli ve yabancı tüzel kişiler için ayrı ayrı Bakanlık tarafından belirlenir.
Belirlenen bedeller Bakanlık elektronik altyapısında yayımlanır.

(2) Coğrafi veri lisans belgesi için belirlenen bedeller, Bakanlık Döner Sermaye İşlet-
mesine ödenir.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde itibaren Bakanlık dört ay

içerisinde başvuru için gerekli elektronik alt yapıyı hazır hale getirir.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmeliğin;
a) 7 nci maddesinin altıncı fıkrasının (g) bendi 1/6/2022 tarihinde,
b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKALARIN KIYMETLİ MADEN ALIM SATIMINA İLİŞKİN USUL

VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/6/2016 tarihli ve 29750 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların

Kıymetli Maden Alım Satımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü mad-

desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Bankalar, bankalar adına kıymetli maden değerleme ve toplama hizmeti veren an-

laşmalı kuyumcular ve kıymetli maden eksperleri tarafından banka müşterilerinin altın cinsin-

den mevduat/özel cari/katılma hesaplarına alacak kaydetmek üzere toplanan fiziki altınlar, as-

gari olarak aşağıdaki tabloda yer verilen milyem değerleri üzerinden değerlenir. Değerleme iş-

lemine ilişkin, içeriğinde asgari olarak, değerlemeye konu her bir parçanın; ayırt edici/tanım-

layıcı ibaresi, gram cinsinden ağırlığı, ayarı, dönüşümünde kullanılan milyem değeri ve dönü-

şüm sonrası gram cinsinden ağırlığı ile tüm parçaların dönüşüm sonrası gram cinsinden toplam

ağırlığının yer aldığı teslim tutanağı düzenlenerek, bu tutanağın bir örneği müşteriye verilir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuru-

mu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

22/6/2016 29750
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
BANKALARCA YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN

ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankalarca
Yapılacak Repo ve Ters Repo İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 2 nci mad-
desine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, diğer fıkralar buna göre
teselsül ettirilmiştir.

“(2) Bu Yönetmelik uyarınca repo işlemleri, faizsiz bankacılık ilke ve standartlarına
uygun yöntemler ve finansal araçlar üzerinden gerçekleştirilen geri alma taahhüdü ile satım
işlemlerini; ters repo işlemleri, faizsiz bankacılık ilke ve standartlarına uygun yöntemler ve fi-
nansal araçlar üzerinden gerçekleştirilen geri satma taahhüdü ile alım işlemlerini de kapsar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına (h) bendinden
sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş, diğer bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

“ı) Yatırım fonu: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 52 nci maddesinin birinci
fıkrası hükümleri uyarınca tasarruf sahiplerinden fon katılma payı karşılığında toplanan para
ya da diğer varlıklarla, tasarruf sahipleri hesabına, inançlı mülkiyet esaslarına göre Sermaye
Piyasası Kurulunca belirlenen varlık ve haklardan oluşan portföy veya portföyleri işletmek
amacıyla portföy yönetim şirketleri tarafından fon iç tüzüğü ile kurulan ve tüzel kişiliği bu-
lunmayan mal varlığını,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler
eklenmiş ve diğer bent buna göre teselsül ettirilmiş, aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiş ve aynı maddeye ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklen-
miştir.

“c) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Türkiye Varlık
Fonu Yönetimi Anonim Şirketi, Türkiye Varlık Fonu, kamu iktisadi kuruluşları, mahalli idareler
ve bunlarla ilgili idare, işletme ve kuruluşların 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca
ihraç ettikleri borçlanma araçları.

ç) Türkiye’de yerleşik ihraççılar tarafından yurt içinde veya yurt dışında ihraç edilmiş
ve yurt içinde ya da yurt dışındaki borsalarda veya teşkilatlanmış diğer pazaryerlerinde işlem
gören borçlanma araçları, kira sertifikaları, gayrimenkul sertifikaları, projeye dayalı menkul
kıymetler, varlığa dayalı menkul kıymetler, varlık teminatlı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı
menkul kıymetler ve ipotek teminatlı menkul kıymetler.”

“e) Serbest fonlar hariç olmak üzere yatırım fonlarının katılma payları.
f) Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kamu tüzel kişiliği altında yer alan ve ayrı tüzel ki-

şiliği olmayan kamu kuruluşlarının ve TCMB’nin üyesi ya da ortağı olduğu uluslararası kuruluş
niteliğindeki yabancı kuruluşlarca ihraç edilmiş borçlanma araçları, kira sertifikaları, gayri-
menkul sertifikaları, projeye dayalı menkul kıymetler, varlığa dayalı menkul kıymetler, varlık
teminatlı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler ve ipotek teminatlı menkul kıy-
metler.”

“(2) Yurt dışında yerleşiklerle yapılacak repo ve ters repo işlemlerinde birinci fıkrada
belirtilen finansal araçlara ilave olarak yurt dışındaki borsalarda veya teşkilatlanmış diğer pazar
yerlerinde işlem gören finansal araçlar da işleme konu edilebilir. Yurt dışında yerleşiklerle ya-
pılacak repo ve ters repo işlemlerinde sadece Borsa İstanbul A.Ş. tarafından Borsa İstanbul
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A.Ş. pazarlarında repo ve ters repo işlemlerine konu olmak üzere belirlenen paylar işleme konu
edilebilirken yurt dışındaki borsalarda veya teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde işlem gören
paylar repo ve ters repo işlemine konu edilemez.”

“(3) Birinci fıkranın (f) bendinde sayılan varlıkların repo ve ters repo işlemine konu
edilmesi, buna ilişkin talebin Takasbank’a iletilmesi üzerine Takasbank tarafından belirlenecek
tarihten sonra mümkün olabilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bentler
eklenmiş, aynı maddeye beşinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve
diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş, aynı maddenin mevcut altıncı fıkrası aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“ç) Yatırım fonlarının değerlemesinde Sermaye Piyasası Kurulunca hazırlanan
30/12/2013 tarihli ve 28867 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırım Fonlarının
Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ hükümleri esas alınır.

d) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (f) bendi kapsamındaki finansal araçların değer-
lemesinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Kurumunca çıkarılan Türkiye Muhasebe/Fi-
nansal Raporlama Standartları esas alınır.”

“(6) İkinci fıkranın (ç) bendi kapsamında değerlemesi yapılan yatırım fonlarının temi-
natlandırılmasında kullanılacak gösterge niteliğindeki değer ilgili kıymetin repoya konu edildiği
günde Takasbank’a bildirilen son fiyat olup teminatlandırmada;

a) Para piyasası şemsiye fonuna bağlı fonlar için gösterge niteliğindeki değerinin %95’i,
b) Borçlanma araçları şemsiye fonuna bağlı fonlar ve borçlanma aracı endeksini takip

eden borsa yatırım fonları için gösterge niteliğindeki değerinin %90’ı,
c) Hisse senedi şemsiye fonuna bağlı fonlar ve ortaklık payı endeksini takip eden borsa

yatırım fonları için gösterge niteliğindeki değerinin %80’i,
ç) Diğer şemsiye fonlara bağlı fonlar ile diğer borsa yatırım fonları (serbest şemsiye

fonlara bağlı fonlar hariç) için gösterge niteliğindeki değerinin %85’i,
d) Gayrimenkul/girişim sermayesi yatırım fonları için gösterge niteliğindeki değerinin

%75’i,
esas alınır.
(7) İkinci fıkranın (d) bendi kapsamında değerlemesi yapılan finansal araçların temi-

natlandırılmasında gösterge niteliğindeki değerinin %100’ü esas alınır.”
“(8) Repo ve ters repo işlemlerine konu nakit ve teminatın farklı para birimi cinsinden

olması durumunda; üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci fıkralarda yer alan teminat
oranları %5 daha düşük olmak üzere uygulanır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“a) Taraflar arasında, işlemlerin genel esaslarını düzenleyen bir çerçeve sözleşmenin
yapılması.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuru-

mu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

6/12/2015 29554
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Dokuz Eylül Üniversitesinden:
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SUALTI KÜLTÜR MİRASI VE DENİZCİLİK

TARİHİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dokuz Eylül Üniversitesi Sualtı Kültür Mi-

rası ve Denizcilik Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına,
yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Dokuz Eylül Üniversitesi Sualtı Kültür Mirası ve De-

nizcilik Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim or-
ganlarına, 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: Dokuz Eylül Üniversitesi Sualtı Kültür Mirası ve Denizcilik Tarihi

Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,
b) Dış paydaş: Kamu kurum ve kuruluşu, vakıf, sivil toplum kuruluşu, yerel yönetim,

teknoloji geliştirme bölgesi, organize sanayi bölgesi ve özel sektör kuruluşlarını,
c) İç paydaş: Dokuz Eylül Üniversitesi fakültelerini, enstitülerini, yüksekokullarını,

meslek yüksekokullarını, uygulama ve araştırma merkezlerini,
ç) Merkez: Dokuz Eylül Üniversitesi Sualtı Kültür Mirası ve Denizcilik Tarihi Uygu-

lama ve Araştırma Merkezini,
d) Müdür: Merkezin Müdürünü,
e) Rektör: Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörünü,
f) Senato: Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosunu,
g) Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesini,
ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları 
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Denizlerde, göllerde ve diğer su kaynaklarında sualtında kalan kültürel miras konu-

sunda, bölgesel ve dünya ölçeğinde Türkiye’nin ihtiyaçlarına yönelik arkeolojiyi ve denizcilik
tarihini temel alan araştırma projeleri gerçekleştirmek.

b) İleri sualtı teknolojilerini kullanarak deniz bilimleri alanında sualtı arkeolojisi, de-
nizcilik tarihi, jeoarkeoloji, arkeojeofizik konularında araştırma projeleri gerçekleştirmek.

c) Mevcut ve potansiyel kaynaklara bağlı sualtı kültür mirası yönetim modelleri oluş-
turmak, iç ve dış tüm paydaşlarla iş birliği yapmak.
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ç) Sualtı kültür mirası ve denizcilik tarihi alanında bilgi ve veri bankası oluşturarak ih-
tisas kütüphanesi kurmak. 

d) Bütün verilerin bir arada toplandığı, coğrafi bilgi sistemine dayalı birçok disiplinli
envanter oluşturmak.

e) Sualtı kültür mirası konusunda toplumsal bilinci artırmaya yönelik faaliyetler ger-
çekleştirmek.

f) Merkezin çalışma alanı kapsamında başvuran iç ve dış paydaşlara ihtiyaçları dâhi-
linde gerekli hizmeti sunmak.

g) İlgili kurum ve kuruluşlara eğitim desteği sunmak.
ğ) Sualtı kültür mirası ve denizcilik tarihi alanında ihtiyaç duyulan personeli (hizmet

öncesi, hizmet içi) yetiştirmek.
h) Sualtı kültür varlıklarının araştırılması ve yönetim modeli oluşturulması konusunda

uygulamaların en üst düzeyde gerçekleşmesi için bilimsel kriterleri hazırlamak ve yayına dönüş-
türmek.

ı) Sualtı kültür mirası ve denizcilik tarihine yönelik araştırma yapmak isteyenlere altyapı
sağlamak.

i) İhtiyaç duyulan yerlerde Merkezin amaçları kapsamındaki konularla ilgili danışman-
lık hizmeti vermek, araştırmalar yapmak ve araştırmalara destek sağlayarak yeni uygulama
modelleri ortaya koymak.

j) Araştırma yapmak isteyen lisans ve lisansüstü öğrencilerine önerileri konusunda uz-
man öğretim üyeleriyle görüşebilecekleri ve uygulamaya geçebilecekleri bilimsel araştırma
zeminini hazırlamak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Sualtı arkeolojisi kapsamında deniz ile ilgili kültürlerin tarihsel süreçleri ile denizaşırı

ilişkilerini ve kıyı yerleşimlerinin birbirleriyle olan bağlantılarını araştırmak.
b) Sualtı kültür mirası envanteri kapsamında bölgesel ölçekte deniz ulaşımı ve ulaşım

araçları ile deniz savaşları tarihini araştırmak. 
c) Denizlerde bulunan sualtı kültür varlıklarını da içine alan arşiv ve coğrafi bilgi sis-

temine dayalı bilgi bankası kurmak.
ç) Deniz seviyesi değişimleri ile bu değişimlerin antik kıyı yerleşimleri ve limanları

üzerindeki fiziki ve kültürel etkilerinin yanı sıra, paleo-coğrafya değişimlerini incelemek.
d) Sualtında arkeolojik kazılar gerçekleştirmek. 
e) Sualtında bulunan arkeolojik yapıların rölöve ve restorasyon projelerini oluşturmak

ve bunların mühendislik çalışmasını gerçekleştirmek. 
f) Ulusal ve uluslararası iç ve dış paydaşlarla Merkezin amaçları doğrultusunda projeler

hazırlamak, kurs, yaz okulu, ilgili mevzuata göre yapılacak sertifika programı gibi alanlarda
eğitim vermek, bilimsel görüş ve benzeri hizmetleri sunmak.

g) Sualtı kültür mirasının yönetimi konusunda iç ve dış paydaşlar ile iş birliği yapmak.
ğ) Ulusal ve uluslararası boyutta, kendi amaçları doğrultusunda etkinlik gösteren kurum

ve kuruluşlarla iş birliği içinde araştırma çalışmaları gerçekleştirmek, iş birliklerinden yarar-
lanmak.

h) Merkezin ilgi alanına giren her türlü eğitim, araştırma ve incelemeyi yapmak; bu tür
çalışmalara destek sağlamak. 

ı) Üniversite bünyesinde sualtı arkeolojisi, denizcilik ve tarih eğitimi gören öğrencilerin
uygulama alanındaki bilgi ve becerilerini artırmalarına yardımcı olmak, lisans ve lisansüstü
programlara ve araştırmalara bilimsel altyapı ve destek sağlamak, eğitsel faaliyetlerde bulun-
mak.
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i) Ulusal ve uluslararası boyutta bilimsel etkinlikler (konferans, seminer gibi) organize
etmek ve mevcut etkinliklere katılmak, kitap, dergi, broşür ve benzeri yayınlar yapmak.

j) Sualtı kültür mirası ve denizcilik tarihi alanlarındaki tüm faaliyetlerin (araştırma, uy-
gulama) Türkiye’deki kalitesinin korunması ve geliştirilmesi için iç ve dış paydaşlarla iş birliği
içinde çalışmak, bu disiplinde bir Türk ekolünün oluşmasına zemin oluşturmak.

k) Rektörlüğün ve yönetim organlarının Merkez amaç ve faaliyetleri doğrultusunda ka-
rarlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

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 ve müdür yardımcıları
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl

için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Rektör
gerekli gördüğü durumlarda Müdürü süresi bitiminden önce görevden alabilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim eleman-
ları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün
onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden
sona erer. Görev süresi dolan müdür yardımcıları aynı usulle yeniden görevlendirilebilir veya
süre bitiminden önce aynı usulle görevden alınabilir. 

(3) Müdür yardımcıları, görevlendirildikleri konularda Merkez hizmetlerinin yürütül-
mesinde Müdüre yardımcı olurlar.

(4) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bıra-
kır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görev ve sorumlulukları
MADDE 9 – (1) Müdür, Merkezin ilgili mevzuat hükümlerine göre yönetilmesinden

Rektöre karşı sorumlu olup görevleri şunlardır:
a) Merkezin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda gelişmesi için gerekli tedbirleri

almak, gerekli düzenleme ve çalışmaları yapmak.
b) Merkeze bağlı akademik, idari ve teknik personelin yönetim, koordinasyon, denetim

ve genel gözetimini ilgili mevzuat hükümlerine göre yapmak.
c) Merkezin mesai sonrası çalışma, nöbet ve yönetim hizmetleri ile ilgili düzenlemele-

rini belirlemek ve uygulanmasını sağlamak.
ç) Her yılın Ocak ayının ikinci haftasının son iş günü Merkezin gerekçeli bütçe-ödenek

ve personel ihtiyaçlarına ilişkin önerisini ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Yönetim Ku-
ruluna sunmak.

d) Merkez için bir arşiv kurmak.
e) Merkez hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli her türlü cari mal ve hizmet alımını

gerçekleştirmek, cihaz ve diğer demirbaş malzemeleri temin ve bakım-onarım ihtiyacının, bina
bakım-onarım ihtiyacının tespitini sağlamak ve bu ihtiyaçların zamanında temin edilmesi için
gerekli tedbirleri almak, koordinasyonu sağlamak ve girişimde bulunmak.

f) Merkeze alınacak her türlü cari mal ve demirbaş malzemenin ilgili mevzuat çerçe-
vesinde giriş-çıkış, yıl sonu devir ve düşüm işlemlerinin yapılmasına yönelik görevleri yerine
getirmek ve kurulacak muayene kabul komisyonlarının görev ve işlemlerini izlemek.
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g) Merkez ile ilişkili dekanlık, bölüm başkanlığı ve anabilim dalı başkanlıklarının Mer-
kezin hizmetlerine ilişkin talep ve faaliyetlerinde gerekli koordinasyonu sağlamak.

ğ) Yönetim Kurulunda görüşülecek konuları tespit ederek Yönetim Kuruluna teklif et-
mek.

h) Merkez bünyesindeki birimlerin, çalışma kurul ve komisyonlarının verimli çalışması
için olanak sağlamak.

ı) Her yılın Aralık ayının ikinci haftasının son iş gününe kadar ya da Rektörün isteği
üzerine, talebin geldiği tarihten itibaren on beş gün içerisinde Merkezin genel durumu ve işle-
yişi hakkındaki yıllık çalışma raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulu kararı ile Rektörün ona-
yına sunmak.

i) Gerekli durumlarda koordinasyon/çalışma gruplarının oluşturulması için Yönetim
Kuruluna öneride bulunmak ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektörün onayına sunmak.

j) Yönetim Kurulu ile Danışma Kurulunun periyodik toplantılarının yanı sıra gerekli
hallerde yapılacak toplantılar için gündem maddelerini oluşturmak, bu kurulları toplantıya ça-
ğırmak ve bunlara başkanlık etmek, bu kurulların kararları ile çalışma programının ve Merkezin
diğer çalışmalarının Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.

k) Merkeze bağlı birimlerin veya koordinasyon/çalışma gruplarının ve idari personelin
düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak.

l) Merkezin amaç ve faaliyetlerine ilişkin Rektör tarafından verilen diğer görevleri yap-
mak.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Merkezin çalışma

alanı ile ilgili konularda görev yapan deniz bilimleri ve teknolojisi enstitüsü, arkeoloji bölümü
ve müzecilik bölümü öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen üyeler
olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev
süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin
yerine yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu, yılda en az
iki defa olağan toplantı yapar; gerekli hallerde Müdürün çağrısı üzerine veya en az üç üyenin
yazılı başvurusunu izleyen beş iş günü içinde olağanüstü toplanır. Yönetim Kurulu toplantıları
üye tam sayısının salt çoğunluğu ile yapılır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile
alınır. Oyların eşit olması halinde kapalı oylama yapılır. Kapalı oylama sonucunda eşitliğin
bozulmaması durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. İzinsiz
ve mazeretsiz olarak üst üste iki defa veya bir yılda üç defa Yönetim Kurulu toplantısına ka-
tılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör kararı ile sona erdirilir.
Yönetim Kurulunun raportörlüğü Müdürün görevlendirdiği müdür yardımcılarından birisi ta-
rafından yürütülür. Yönetim Kurulunda alınan kararlar Rektör tarafından onaylandıktan sonra
uygulamaya konulur. Müdür, gerekli hallerde ilgili birim sorumlularını ve yöneticilerini, gö-
rüşlerini almak üzere Yönetim Kurulu toplantılarına davet edebilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu ilgili mevzuat doğrultusunda Merkezin etkin ve ve-

rimli olarak sevk ve idare edilmesinden Rektöre karşı sorumludur.
(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkez bünyesinde araştırma, uygulama faaliyetleri ile verilen tüm hizmetlerin yü-

rütülmesi için gerekli kararları almak.
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b) Müdür tarafından hazırlanan çalışma raporlarını ve istatistiki verileri değerlendirmek
ve gerektiğinde Merkez faaliyetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için önerilerde bulun-
mak.

c) Merkezin daha iyi hizmet verebilmesi için yönetim esaslarını, ilgili birimlerle iş bir-
liği içinde hazırlamak.

ç) Merkezin personel ve mali kaynaklarını inceleyerek bütçe teklifi hakkında Rektöre
sunulmak üzere görüş hazırlamak.

d) Gerekli durumlarda Müdür tarafından sunulan koordinasyon/çalışma gruplarının
oluşturulmasına yönelik önerileri karara bağlamak.

e) Koordinasyon/çalışma grubunun görevlerini, kimlerden ve kaç kişiden oluşacağını
ve görev süresinin ne kadar olacağına ilişkin hususları karara bağlamak.

f) Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri ve iç/dış paydaşlar arasında Merkezin amaç-
ları doğrultusunda iş birliğinin sağlanmasında Müdüre yardımcı olmak.

g) Gerekli durumlarda dış paydaşlardan ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim insanı,
araştırmacı, uzman, eğitimci, sanatçı, idari ve teknik personelin görevlendirilmesine yönelik
Rektöre sunulacak önerileri karara bağlamak.

ğ) İlgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapmak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür başkanlığında Yönetim Kurulunun teklifi

üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen Üniversite bünyesinden veya haricin-
den olmak üzere toplam on beş kişiden oluşur. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendi-
rilebilir. Danışma Kurulu; olağan olarak yılda bir kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine
olağanüstü olarak toplanır.

(2) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu-
nun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapmak ve tavsiye niteliğinde görüş ve öne-
rilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Koordinasyon/çalışma grupları
MADDE 13 – (1) Müdür tarafından gerekli görüldüğü takdirde, bir veya daha çok hizmet

dalı için işlerin daha verimli yürütülebilmesi amacıyla, Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu
kararıyla, süreli/süresiz görev yapacak koordinasyon/çalışma grupları oluşturulabilir. Koordi-
nasyon/çalışma grubunun görevleri, kimlerden ve kaç kişiden oluşacağı ve görev süresinin ne
kadar olacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Rektör onayı ile karara bağlanır.

Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün öne-

risi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek
personel ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun

ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul 52. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1031 

—— • —— 
İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1029 

—— • —— 
İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1030 
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İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1009 

—— • —— 
İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1010 

—— • —— 
İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1011 



10 Şubat 2021 – Sayı : 31391 RESMÎ GAZETE Sayfa : 93 

 

İstanbul 1. Çocuk Mahkemesinden: 

 
 1069 
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Hatay 7. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1037 

—— • —— 
İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1032 
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Yozgat 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1067 
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Körfez 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1038 

—— • —— 
Konya 15. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1042 

—— • —— 
Ankara 33. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1049 
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İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 956 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

JEOTERMAL KAYNAK, DOĞAL MİNERALLİ SU,  
JEOTERMAL KÖKENLİ GAZ RUHSAT SAHASI İHALE EDİLECEKTİR 
Erzincan İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından: 
1) 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu’nun 10. Maddesinin 

(c) Fıkrası ile Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 
17. Maddesine istinaden, aşağıda mevkii, pafta ve koordinatları, muhammen bedeli ile nitelikleri 
belirtilen 1 adet Jeotermal kaynak/Doğal Mineralli Su / Jeotermal Kökenli Gaz, 3 (üç) yıllığına 
İşletme Ruhsatı alınabilecek ruhsat sahası, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi 
gereğince açık teklif usulüyle kira ihalesine çıkarılmıştır. 

 

SIRA 
NO 

İLİ İLÇESİ KÖYÜ 
ALAN VE 

PAFTA NO 
CİNSİ 

MUHAMMEN  
BEDEL 3 
YILLIK/TL 

GEÇİCİ 
TEMİNAT 

MİKTARI/TL 

İHALE 
TARİHİ 

İHALE 
SAATİ 

1 Erzincan Merkez Mertekli 
981,91 

Hektar  i43-
c1, i43-d2 

Jeotermal 
Kaynak Doğal 
Mineralli Su 
Jeotermal 

Kökenli Gaz 

55.992,58 1.680,00 24.02.2021 10:30 

 
ARAMA RUHSAT SAHASI KOORDİNATLARI 

DÜZLEM 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA 6.NOKTA 7.NOKTA 

(SAĞA) Y 565000 563642 562655 561951 562565 564419 565374 

(YUKARI) X 4388250 4388250 4388336 4389031 4389815 4393019 4392719 
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2) İhale, Erzincan İl Özel İdaresi İl Encümeni toplantı Salonunda 24.02.2021 Çarşamba 

günü saat 10:30'da yapılacaktır.  

3) İhale ile işletme ruhsatı verilecek alanların nitelikleri yukarıda sunulmuştur. 

4) İhaleye medeni hakları kullanmaya ehil Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, statüsünde 

jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan Türkiye 

Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliği haiz şirketler, bu hususta yetkisi bulunan 

kamu iktisadi teşebbüsleri ile müesseseler, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile diğer kamu kurum, 

kuruluş ve idareleri katılabilir. 

5) İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için; 

a) GERÇEK KİŞİLER; 

1-T.C. Kimlik no.lu nüfus cüzdan fotokopisi. 

2-Tebligat için kanuni ikametgah belgesi. 

3-İhaleye vekâleten katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter 

tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. 

4-Her sayfası imzalanmış olan şartname. 

5-İhale Geçici teminatı muhammen Bedelin %3’üdür. Geçici teminat nakit olarak 

Erzincan T. Vakıflar Bankası Şubesindeki TR 64 0001 5001 5800 7285 4742 08 no’lu emanet 

hesabına ilanda belirtildiği gibi yatırılacaktır. Teminat mektubu getirecekler, 2886 sayılı Kanun’a 

uygun olarak bankalar ve özel finans kurumlarının süresiz teminat mektuplarını vereceklerdir. 

b) TÜZEL KİŞİLER; 

1-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi. 

2-Vergi Levhası (onaylı). 

3-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve tüzel kişiliğin 

noter tasdikli imza sirküleri. 

4-İhaleye vekaleten katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter 

tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. 

5-İhaleye ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve 

ortak sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların imza sirkülerini ihale saatine kadar İl 

Encümenine sunmaları gerekmektedir. 

6-Geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu veya 2886 sayılı Kanun’a uygun 

olarak bankalar ve özel finans kurumlarının süresiz teminat mektupları. 

7-Her sayfası imzalanmış olan şartname.  

8-İstekliler, istenen belgeleri ihale günü ve saatine İl Encümenine vereceklerdir. 

9-İhale şartnamesi mesai saatlerinde Erzincan İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğünden 

temin edilebilecektir. 

İlan olunur. 

 952/1-1 
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5.000.000 ADET 1 ML’LİK AŞI ENJEKTÖRÜ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

 
 1081/1-1 
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İŞ YERİ SATILACAKTIR 
Gümüşhane Belediye Başkanlığından: 
Mülkiyeti Belediyemize ait olan; Hasanbey Mahallesi Kıbrıs Caddesinde bulunan Modern 

Kapalı Pazar Yerindeki 1 Adet İş Yerinin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 47. Maddesi 
gereğince yapılacak “Açık Teklif Usulü” ihale ile satılacaktır. 

BAĞIMSIZ 
BÖLÜM 

NİTELİK 
BULUNDUĞU 

KAT 

MUHAMMEN 
BEDEL TL  

(KDV MUAF) 

GEÇİCİ 
TEMİNAT 

BEDELİ (%3) 

İHALE 
TARİHİ 

İHALE 
SAATİ 

1 DÜKKAN ZEMİN 
5,700,000.00 TL 171,000.00 TL 26.02.2021 15:00 

Ek-1/TİC.DEPO BODRUM 

Açıklama: Ek-1 olarak adlandırılan eklenti 5 Nolu bağımsız bölümün eklentisidir. 5 Nolu 
Bağımsız bölüm tapusu içerisinde yer almaktadır ve ayrıca bir tapu verilmeyecektir. 

1- İhale 26 / 02 / 2021 tarihinde Cuma günü saat: 15:00’de Belediyemiz Meclis Salonunda 
yapılacaktır. 

2- İhaleye katılımcılardan istenecek belgeler: 
İhaleye katılabilmek için; 
Gerçek Kişiler: 
a- İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname, 
b- T.C. kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı örneği/Fotokopisi, 
c- Noter tasdikli imza sirküleri, 
d- Nüfus müdürlüğünden onaylı adres belgesi, 
e- Şartname Bedeli 250,00 TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun 

ibraz edilmesi, 
f- Tabloda belirtilen geçici teminat bedelinin Gümüşhane Belediyesi adına alınmış Geçici 

Teminat Mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair banka dekontu (her bir iş yeri için ayrı ayrı), 
g- Vekaleten ihaleye katılma halinde; istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
h- Belediye’ye borcu olmadığına dair yazı, 
i- İhalede isteklilerin ortak girişim olması halinde ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi 

vermek (ihalede üzerinde kalan istekli tarafından noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ayrıca verilir), 
(ayrıca yukarıda belirtilen belgeleri ortakların her biri ayrı ayrı sunmak zorundadır.) 

Tüzel Kişiler: 
a- İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname, 
b- Noter tasdikli imza sirküleri, 
c- Onaylı adres belgesi, 
d- Şartname Bedeli 250,00 TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun 

ibraz edilmesi, 
e- Tabloda belirtilen geçici teminat bedelinin Gümüşhane Belediyesi adına alınmış Geçici 

Teminat Mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair banka dekontu (her bir iş yeri için ayrı ayrı), 
f- Vekaleten ihaleye katılma halinde; istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
g- Belediye’ye borcu olmadığına dair yazı, 
h- Ticaret sicil gazetesi, 
i- İhalede isteklilerin ortak girişim olması halinde ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi 

vermek (ihalede üzerinde kalan istekli tarafından noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ayrıca verilir), 
(ayrıca yukarıda belirtilen belgeleri ortakların her biri ayrı ayrı sunmak zorundadır.) 

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 47. maddesine uygun olarak hazırladıkları tekliflerini 
26/02/2021 Cuma günü saat 15:00’e kadar Gümüşhane Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü İhale 
Birimine teslim edeceklerdir. Faks ve internetle yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

3- Konu ile ilgi ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü İhale 
Birimi'nden temin edilebilir. 

4- Son müracaat tarihi 26/02/2021 Cuma günü saat 15:00'e kadar olup Belediyemiz Fen 
İşleri Müdürlüğü İhale Birimi'ne yapılacaktır. 

İlanen duyurulur. 929/1-1 
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ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Elazığ 2. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan, Elazığ 2. 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 : Cumhuriyet Mah. Korgeneral Hulusi Sayın Cad. 

No:117 ELAZIĞ 

2- İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Organize Sanayi Bölgesine ait yol, içmesuyu, atıksu, 

yağmursuyu ve elektrik işleri inşaatlarından müteşekkil 

altyapı yapım işi 

b) Yapılacağı yer : ELAZIĞ 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 30/11/2023 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) Keşif Bedeli (2021 B.F. ile) : 189.694.674 TL 

f) Geçici Teminatı : 5.690.840,22 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 : 09/03/2021 - 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. 

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 

Elazığ 2. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Cumhuriyet Mah. Korgeneral 

Hulusi Sayın Cad. No:117 ELAZIĞ 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. 

 1039/2-1 
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ARAZİ ARACI KİRALANMASI HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR  

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

Arazi Aracı Kiralanması Hizmet Usul ve Esasların 15 inci maddesine göre açık ihale 

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

İhale kayıt numarası :  2021/66103 

1-İdarenin  

a) Adresi :  MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Daire Başkanlığı 

  Çukurambar Mah. Dumlupınar Bulvarı No:33/A  

  Çankaya / ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 201 20 55 – 0 312 285 58 14 

c) Elektronik posta adresi  :  

ç) İhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi : 

2-İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Arazi Aracı Kiralanması Hizmet Alımı, 120 Adet 

 - 60 Adet 1450 cc - 2000 cc (Motor Hacimleri 1450 

cc’den aşağı, 2000 cc’den yukarı olmayacak) 4x4 Arazi 

Binek 2017 Model ve üzeri Dizel (sürücü ve yakıt 

İdarece karşılanacaktır) Araçlar sözleşme süresince, 24 

(yirmidört) saat İdarede kalacaktır. 

 - 60 Adet 1800 cc - 2500 cc (Motor Hacimleri 1800 

cc’den aşağı, 2500 cc’den yukarı olmayacak) 4x4 Çift 

Kabin Pick-Up,  2017 Model ve üzeri Dizel (sürücü ve 

yakıt İdarece karşılanacaktır) Araçlar sözleşme 

süresince, 24 (yirmidört) saat İdarede kalacaktır. 

b) Yapılacağı yer : Türkiye Geneli 

c) Süresi : İşe başlama tarihi 02.05.2021, işin bitiş tarihi 01.05.2023 

3-İhalenin 

a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları. 

b) Tarihi ve saati : 23/02/2021 – 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. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık 

Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter 

tasdikli imza sirküleri, 

4.1.2. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif 

mektubu, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma 

uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali 

Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.4. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 20 oranında 

fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00.- Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten (Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 214 nolu oda) satın 

alınabilir.  

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube 

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

da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede 

işin tamamı için teklif verilecektir. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 990/1-1 



Sayfa : 106 RESMÎ GAZETE 10 Şubat 2021 – Sayı : 31391 

 

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Sinop Belediye Başkanlığından: 
İŞİN ADI, NİTELİĞİ,YERİ: 
Madde 1: 
İlimiz Merkez Ada Mahallesi Su Deposu Yolu Teras Sokak adresinde bulunan Mülkiyeti 

Belediyemize ait 558 Ada 3 nolu parsel 1.469,00 m² arsa üzerinde Kat Karşılığı İnşaat 
yaptırılmak üzere 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği Kapalı Teklif 
(Artırma)Usulü ile ihale edilmesi işidir.  

ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI: 
Madde 2:  
İhale Şartnamesi Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ihale servisinden 500,00.-TL 

bedelin ödenmesi şartıyla temin edilir. 
İHALENİN USULÜ YER VE ZAMANI: 
Madde 3: İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince Kapalı 

Teklif (Artırma) Usulü ile 03.03.2021 tarihinde Çarşamba günü saat:14:00’de Sinop Belediyesi 
Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) huzurunda yapılacaktır. 

İŞİN TAHMİN EDİLEN BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNAT VE MİKTARI: 
Madde 4: Söz konusu işin muhammen bedeli KDV Hariç 9.592.800,00.-TL’dır.(Dokuz 

milyon beş yüz doksan iki bin sekiz yüz türk lirası) Geçici teminat muhammen bedelin %3’ü 
oranında olup,tutarı 287.784,00.-TL’dır. (İki yüz seksen yedi bin yedi yüz seksen dört türk lirası) 

İHALEYE KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR: 
Madde 5:  
a) GERÇEK KİŞİLER:  
TC Kimlik nolu nüfus cüzdan fotokopisini,  
Kanuni ikametgah belgesini, tebligat için adres beyanını,  
İhale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli imza sirkülerini, 
Ticaret ve /veya Sanayi Odası Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi (ihalenin 

yapıldığı yıla ait) 
Sinop Belediyesine borcu olmadığını gösteren Sinop Belediyesi Gelir Servisinden ve Su 

işlerinden alınan borcu yoktur belgesini, 
Muhammen bedelin % 3’ü oranında geçici teminatı, şartname bedelinin yatırıldığına dair 

makbuzu,  
Başvuru mektubu ve teklif mektubunu, 
Müteahhitlik belgesini, 
b) TÜZEL KİŞİLİK: 
Tüzel kişilik adına ihaleye katılanların TC Kimlik nolu nüfus cüzdan fotokopisini, 
Kanuni ikametgah belgesini, tebligat için adres beyanını,  
Tüzel kişiliğe ait vergi kimlik numaralarını, 
Tüzel kişiliğin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli imza sirkülerini, 
Tüzel kişiliğin idare merkezlerinin bulunduğu ve siciline kayıtlı olduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından veya benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt 
belgesini,  

Tüzel kişilik adına ihaleye katılanların Tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu 
gösteren noter tasdikli yetki belgesini, vekaletnamesini ve imza sirkülerinin aslı veya noter 
tasdikli örneğini,  

Kamu Tüzel Kişisi adına ihaleye gireceklerin kamu tüzel kişisi için adres beyanını, 
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Kamu Tüzel Kişilik adına ihaleye katılabileceklerini ve teklifte bulunabileceklerini 
gösterir yetki belgesini 

Tüzel kişiliğin Sinop Belediyesine borcu olmadığını gösteren, Sinop Belediyesi Gelir 
Servisinden ve Su işlerinden alınan borcu yoktur belgesini, 

Muhammen bedelin % 3’ü oranında geçici teminatı ve şartname bedelinin yatırıldığına 
dair makbuzu,  

Başvuru mektubu ve teklif mektubunu, 
Tüzel kişiliğe ait müteahhitlik belgesini,  
c) ORTAK GİRİŞİM: 
İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı 

noter tasdikli ortaklık sözleşmesini,  
İhaleye iştirak eden isteklinin ve ortak girişimcilerden her bir ortak girişimci için yukarıda 

yazan belgeleri, müteahhitlik belgesini, 
Sinop Belediyesine borcu olmadığını gösteren Sinop Belediyesi Gelir Servisinden ve Su 

işlerinden alınan borcu yoktur belgesini, 
Muhammen bedelin % 3’ü oranında geçici teminatı, 
Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuzu,  
İsteklilerin gerçek kişi olması halinde kendilerinin, tüzel kişilik veya kamu tüzel kişilik 

olması halinde tüzel kişiliklerin, ortak girişimci olması halinde her bir ortak girişimcinin vergi ve 
sigorta borcu olmadığına dair belgeyi, 

Başkası adına vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye 
katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ve noter tasdikli imza sirkülerini,TC Kimlik nolu 
nüfus cüzdan fotokopisini, adres beyanını,  

İhaleye katılanın gerçek kişi olması halinde cumhuriyet savcılığından alınmış sabıka 
kaydı, şirket olması durumunda YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN her birine ait sabıka 
kaydı,ortak girişim olması halinde tüm ortakların her birine ait sabıka kaydı (ortak girişim şirket 
olması halinde şirket ortaklarının her birisi için sabıka kaydı) ve vekaleten katılanlara ait sabıka 
kaydı  

Tüm katılımcıların ihaleye katılmaktan yasaklı olmadığına dair belgeyi, 
İhaleye katılacak olanların inşaat yapılacak alanı gördüğüne ve kabul ettiğine, ihaleyi 

aldıktan sonra herhangi bir talepte bulunmayacağına dair yer görme belgesini, 
En az 2000 m² alanlı inşaatını tek seferde bitirmiş ve teslim etmiş olduğuna dair ilgili 

kurumdan alacağı İŞ BİTİRME BELGESİ’ni, veya inşaat mühendisliği ya da mimar diploması 
(İlgili resmi meslek kuruluşlarınca açıklanan 2021 yılı için yapım işi ihalelerde dikkate alınacak 
mühendislik veya mimarlık iş bitirme tutarı ile mezuniyet tarihinden ihale tarihine kadar süre 
çarpılarak iş deneyim tutarı hesaplanacaktır. Hesaplanan tutar bina yapım maliyeti olan 
5.699.950,00.-TL tutarının yüzde ellisinden fazla olanlar ihaleye teklif verebilecektir.)  

Çalıştıracağı Teknik Personel Taahhütnamesini; Şantiye şefi, (inşaat mühendisi veya 
mimar olacak) 1 adet inşaat mühendisi,1 adet elektrik mühendisi,1 adet makina mühendisi, 1 adet 
mimar) Makina parkı taahhütnamesini, (Sözleşme aşamasında İdareye sunulacak)  

İhale günü saat 13:00’e kadar Sinop Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale 
servisine teslim etmeleri gerekmektedir.  

Şartname ve ekleri Sinop Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü ihale servisinde 
bedelsiz olarak görülebilir. 

İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.  
İlanen duyurulur. 953/1-1 
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BİG-BAG TORBALI KURU ÇAY NAKLİYE İHALESİ YAPILACAKTIR 
Camidağı Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
İhale Tarihi: 22.02.2021 
1 - Fabrikamızdan 100.Yıl Çay Paketleme Fabrikasına 3.000 Ton yarı mamul (Big-Bag 

torbalı) kuru çay nakliyesi işi % 20 artar-azalır opsiyonlu olarak, Satınalma ve İhale 
yönetmeliğimizin 9. maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile yapılacaktır. 

2 - Bu işe ait ihale dokümanı, Camidağı Çay Fabrikası Dörtyol Köyü No: 136   53090 
Merkez/RİZE adresinden 60,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olan isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 22 Şubat 2021 Pazartesi günü saat 14.00 e kadar 
Camidağı Çay Fabrikası Dörtyol Köyü No: 136   53090 Merkez/RİZE adresinde bulunacak şekilde 
elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00 
de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelecek gecikmeler ile telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar 
kabul edilmeyecektir. 

5 - İstekliler, teklif edilen KDV hariç toplam bedelin %3 ünden az olmamak üzere geçici 
teminat vereceklerdir. Kesin teminat ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden %6 
oranında alınır. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 
gün olmalıdır. 

7 - İhale, Camidağı Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 
8 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya 
kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 

 1078/1-1 
—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Ankara İli Etimesgut Belediye Başkanlığından: 

 
 1077/1-1 

—— • —— 
Tarım ve Orman Bakanlığından 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASINA 
İLİŞKİN DÜZELTME İLANI 

Bakanlığımız Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü 
Adana İl Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen; 2018/250428 İhale Kayıt Numaralı "Çukurova 
Biyoçeşitlilik Müzesi İç Tasarım Uygulama İşi" ihalesi uhdesinde kalan Demirlibahçe Ekmek 
Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile sözleşme imzalanmış; ancak, Firmanın  taahhüdünü yerine 
getirmemesi üzerine sözleşme fesih edilmiştir. Bölge Müdürlüğünün talebi doğrultusunda; 
Demirlibahçe Ekmek Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.' ne 09.07.2020 tarih ve 1903788 sayılı 
Bakanlık Makam Oluru ile 2 yıl  bütün Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ihalelerinden Yasaklama 
kararı verilerek 24.07.2020 tarih ve 31195 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanmıştır. 

 Yüklenici Firma; Ankara 2. İdare Mahkeme dava açarak, 2 yıl süre ile verilen yasaklama 
kararının iptali ve yürütmenin durdurulmasını talep etmiştir. Ankara 2. İdare Mahkemesince 
01.12.2020 tarih ve 2020/1755 Esas No' lu Kararı ile dava konusu işlemin iptaline karar 
verilmiştir. Demirlibahçe Ekmek Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti’ ne  2 yıl süre  ile verilen tüm 
ihalelere katılmaktan yasaklama kararı kaldırılmıştır. 

Duyurulur. 1087/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1059/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1072/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1073/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1086/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1055/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1058/1/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1058/2/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1058/3/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1060/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ 

KALDIRILMASINA İLİŞKİN İLAN 

 
 1076/1-1 
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Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1071/1-1 
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Ticaret Bakanlığından: 

DÖNER SERMAYE TEŞKİLATI BİRİMLERİNDE  

İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 115 ADET SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI 

GENEL AÇIKLAMALAR 

1. Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye Teşkilatı birimlerinde Sürekli İşçi Kadrosunda 

çalıştırılmak üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla sürekli işçi alınacaktır. 

2. Noter kurası sonucunda sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar arasından sözlü 

sınav sonucu başarılı olanlar ‘4857 sayılı İş Kanunu’ ve ‘Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi 

Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ hükümleri çerçevesinde sürekli 

işçi olarak istihdam edilecektir. 

3. Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 

15.02.2021-19.02.2021 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır. 

Şahsen, posta ya da e-posta yolu ile başvuru alınmayacaktır. 

4. İlanda yer alan hizmet türlerinde Türkiye genelinden başvuru alınacak olup, istihdam 

edilecek işçiler; 

• Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı): İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara, 

Mersin, Edirne, Antalya, Gaziantep, Malatya, Van, Diyarbakır, Ağrı 

• Beden İşçisi: İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara, Mersin, Edirne, Hatay, Antalya, 

Samsun, Gaziantep, Trabzon, Malatya, Van, Diyarbakır, Şırnak, Ağrı 

illerinde çalışacaklardır. İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından noter 

kurası sonucu sözlü sınava girmeye hak kazananlardan çalışmak istedikleri il tercihi alınacak 

olup, tercihler göz önünde bulundurularak atamalar Ticaret Bakanlığı tarafından 

gerçekleştirilecektir. 

5. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir hizmet türünde başvuru yapabilecektir. 

6. Kamu kurum ve kuruluşlarınca görevlerinden çıkarılanlar veya meslekten ihraç 

edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecektir. 

7. “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin” ilgili hükümlerine göre ihtiyaç duyulan hizmet türlerinde istihdam 

edilecek işçiler için sözlü sınav yapılacak olup, sözlü sınavına girmeye hak kazanan adaylar noter 

kurası sonucu belirlenecektir. İŞKUR tarafından bildirilen tüm başvuru sahipleri arasından açık iş 

sayısının (ilan edilen kadro sayısının) 4 katı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday doğrudan 

noter huzurunda gerçekleştirilecek kura ile belirlenecektir. Noter kurası sonucu sözlü sınava 

girmeye hak kazanan ve talep şartlarını sağlayanlar arasından sözlü sınavda başarılı olanlar 

istihdam edilecektir. 

8. İlan edilen kadrolara iş başvurusunda bulunan adayların; kura tarihi ve saati, kura yeri, 

kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her 

türlü duyurular Bakanlığımızın ticaret.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara 

herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir. 
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9. Sözlü sınav sonuçların açıklanmasından itibaren adaylar tarafından 3 (üç) iş gün 

içerisinde Sınav Kuruluna itiraz edilebilir (itiraz sahibinin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, 

adres bilgileri ve ıslak imzası olmayan dilekçeler ile e- posta, faks vb. yoluyla ya da usulüne 

uygun olsa bile itiraz süresi geçtikten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır). İtirazlar, 

Sınav Kuruluna ulaştıktan sonra 5 (beş) gün içinde karara bağlanır ve ilgililere yazılı olarak 

bildirilir. 

10. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, 

yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri 

yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların 

nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve 

başlatılmayacaktır. 

11. Yerleştirme işlemi yapılan ve ataması yapılanlardan, 30 gün içerisinde göreve 

başlamayanlar (doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar 

hariç) ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanların ya da göreve 

başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanların yerine yedek listenin ilk 

sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama yapılabilecektir. 

12. Göreve başlamaya hak kazanan adaylar istenilen belgeleri daha sonra belirtilecek 

tarihe kadar Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’ne şahsen, posta ya da kargo yoluyla 

teslim edeceklerdir. Süresinde teslim edilmeyen belgeler kabul edilmeyecek olup, posta ve 

kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Ancak hastalık, doğum veya askerlik mazereti 

nedeniyle belgelerini teslim edemeyecek durumda olanlar (durumlarını belirten doğum raporu, 

hastalık raporu veya askerlik durum belgesini ibraz etmeleri kaydıyla) yakınları aracılığıyla 

belgelerini teslim edebileceklerdir. Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle gelemeyecek 

durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini 

takiben göreve başlamaları sağlanacaktır. 

13. Hâlihazırda, Ticaret Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında sürekli işçi kadrosunda 

görev yapanların, ilan edilen kadrolara müracaatları alınmayacaktır. Noter kurası sonucu sözlü 

sınavına girmeye hak kazansa dahi işlemleri gerçekleştirilmeyecektir. 

14. Ataması yapılan işçiler aşağıda belirtilen hizmetleri yürütecektir: 

•Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı): İlgili kanun, yönetmelik, yönerge, tebliğ, 

genelge, genel yazı, hizmet sözleşmesi, iç talimatname, görev emri vb. mevzuatta belirtilen 

koruma ve güvenlik hizmetleri ile idare tarafından verilen kendi görev alanı ile ilgili diğer 

hizmetleri yürütecektir. 

•Beden İşçisi: Kaçak/Tasfiyelik/Yolcu Beraberi Eşya/Araç Ambarları ile Geçici 

Depolama Yeri/Antrepo gibi hizmet yerlerinde ihtiyaç duyulan, eşyanın teslim alınması, çekimi 

ve taşınması, araçlara yüklenmesi, boşaltılması, tasnif edilmesi, ambar ve saha temizliği gibi ağır 

işlerde bedenen çalışma gerektiren işler ve ilgili diğer hizmetleri yürütecektir. 
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BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ 

1. Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, 15.02.2021 tarihinde İŞ-KUR internet sitesi 

üzerinden yayımlanacaktır. 

2. İlan şartlarını taşıyan adaylar, ilanın Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinde 

yayımlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" 

linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvurularını yapabilir. (posta veya 

e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir). 

BAŞVURU ŞARTLARI 

1. 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu’nun 48 inci maddesi (A) bendi hükümleri kapsamında; 

a.Türk Vatandaşı olmak, 

b.Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

c.Askerlik ile ilişiği bulunmamak (yapmış/yapıyor olmak, tecilli veya muaf olmak) 

d.Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 

2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; 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, 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, 

3. İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, 35 yaşını doldurmamış olmak, 

4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 

almıyor olmak şartları aranır. 

5. Başvurulan; 

a. Güvenlik Görevlisi (Silahlı) Kadrosu için: 

i. En az ortaöğretim en çok ön lisans mezunu olmak, 

ii. 5188 sayılı kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak, 

Valilik tarafından düzenlenen Özel Güvenlik Kimlik (silahlı) Kartına sahip olmak (Kimlik 

geçerlilik süresi dolanlar için yenileme eğitiminin yapılmış olması gerekmektedir.) 

iii. Kaçak/Tasfiyelik/Yolcu Beraberi Eşya/Araç Ambarları ile Geçici Depolama 

Yeri/Antrepo gibi hizmet yerlerinde gece ve gündüz, iç ve dış mekânda 7 gün 24 saat esasına göre 

vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu bulunmamak, 

iv. Güvenlik işi yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak, sağlık durumunu Özel 

Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in Sağlık Şartları 

başlıklı 18 inci maddesinde belirtilen hususları kapsayacak şekilde “özel güvenlik görevlisi olur” 

şeklinde Sağlık Kurulu Raporu (heyet) ile belgelemek, 

v. Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm 

olmamak. 

vi. Güvenlik Görevlisi sürekli işçi kadrosuna atanabilmek için erkek adaylar için 172 cm 

kadın adaylar için 165 cm boy şartını sağlıyor olmak. 
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b. Beden İşçisi Kadrosu için: 

i. En az ortaöğretim mezunu olmak 

ii. Kaçak/Tasfiyelik/Yolcu Beraberi Eşya/Araç Ambarları ile Geçici Depolama 

Yeri/Antrepo gibi hizmet yerlerinde ihtiyaç duyulan, eşyanın teslim alınması, çekimi ve 

taşınması, araçlara yüklenmesi, boşaltılması, tasnif edilmesi, ambar ve saha temizliği gibi ağır 

işlerde bedenen çalışma gerektiren işler ve ilgili diğer hizmetlerin yürütülmesinde görevini sürekli 

yapmasına engel hali bulunmamak. 

KURA İŞLEMLERİ, TARİHİ VE YERİ 

1. Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru 

sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş ilanı sayısının 4 (Dört) katı 

kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Asıl ve yedek 

adaylara ilişkin liste Kurumumuz internet sitesi www.ticaret.gov.tr adresinde ilan edilecektir. 

2. Kura çekilişi sonucunda ilan edilen kadro sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl aday sözlü 

sınava tabi tutulacaktır. 

3. Kura çekilişi 25.02.2021 tarihinde saat 11:00’da Ticaret Bakanlığı Konferans 

Salonu’nda gerçekleştirilecektir. Kura tarihi, saati ve yeri ile ilgili ortaya çıkabilecek değişiklikler 

Ticaret Bakanlığının www.ticaret.gov.tr internet adresinde duyurulacaktır. Bunun için adaylara 

herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu duyuru tebligat yerine geçecektir. 

4. COVID-19 Pandemisi nedeniyle kuranın yapılacağı salona herhangi bir aday 

alınmayacaktır. Kura çekimi Kurumumuz web sayfasından duyurulacak link üzerinden canlı 

olarak izlenebilecektir. 

5. Kura çekilişi kuranın gerçekleştirildiği gün ve saatte video kayıt altına alınacaktır. 

SÖZLÜ SINAV İÇİN BELGE TESLİM İŞLEMLERİ 

1. İlan edilen kadro sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl aday sözlü sınava tabi tutulacaktır. 

2. Sözlü sınav için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge 

teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Ticaret Bakanlığı internet adresinden 

(www.ticaret.gov.tr) ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

3. Sözlü sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar, Ticaret 

Bakanlığının www.ticaret.gov.tr internet adresinde duyurulacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde 

olup, ayrıca ilgililerin adreslerine posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır. 

4. Sözlü sınava katılmak üzere sınav yerine gelecek adaylara COVID-19 Pandemisi 

nedeniyle ateş ölçümü yapılacak ve adaylardan sınav yerine girişte HES Kodu talep edilecektir. 

TİCARET BAKANLIĞI 

DÖNER SERMAYE TEŞKİLATI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI 

UNVAN HİZMET TÜRÜ ADEDİ 

Sürekli İşçi Koruma ve Güvenlik Hizmetleri 70 

 

UNVAN HİZMET TÜRÜ ADEDİ 

Sürekli İşçi Beden İşçisi 45 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI
–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Kararlar

YÖNETMELİKLER
–– Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin Kurulması ve Yönetilmesi Hakkında

Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3531)
–– Coğrafi Bilgi Sistemlerine İlişkin Oluşturulan Kurullar ve Çalışma Heyetleri

Hakkında Yönetmelik
–– Coğrafi Veri İzinleri Yönetmeliği
–– Coğrafi Veri Lisans Yönetmeliği
–– Bankaların Kıymetli Maden Alım Satımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Bankalarca Yapılacak Repo ve Ters Repo İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Dokuz Eylül Üniversitesi Sualtı Kültür Mirası ve Denizcilik Tarihi Uygulama

ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 29/12/2020 Tarihli ve 2016/3316 Başvuru Numaralı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 29/12/2020 Tarihli ve 2017/28373 Başvuru Numaralı

Kararı

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

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


