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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
Nükleer Düzenleme Kurumundan:
NÜKLEER DÜZENLEME KURUMU İDARİ
YAPTIRIMLAR YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Nükleer Düzenleme Kurumunun uygulayacağı idari yaptırımları ve bunların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından uygulanacak
idari yaptırımları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2/7/2018 tarihli ve 702 sayılı Nükleer Düzenleme
Kurumunun Teşkilat ve Görevleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası ile 4/A maddesinin dokuzuncu
fıkrasına ve 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara
Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 785 inci maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aykırılık: İdari yaptırım gerektiren fiilleri,
b) Başkan: Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanını,
Kuruluşu : 7 Ekim 1920

İçindekiler 120. Sayfadadır.
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c) Geçerli bir lisansa sahip olmamak: Lisans gerektiren bir faaliyet için hiç lisans alınmamış, lisans süresi bitiminden önce lisansın yenilenmemiş, lisansın sonlandırılmış veya iptal
edilmiş olmasını,
ç) Kurul: Nükleer Düzenleme Kurulunu,
d) Kurum: Nükleer Düzenleme Kurumunu,
e) Yetkilendirilen kişi: Bir faaliyetin yürütülmesi için Kurum tarafından kendisine lisans, izin, onay veya yetki belgesi verilen gerçek veya tüzel kişiyi,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
İdari Yaptırımlara İlişkin Genel Hükümler
İdari yaptırım süreci
MADDE 5 – (1) Kurum tarafından uygulanacak idari yaptırımlar; faaliyetin türü ve
özellikleri, radyasyona maruz kalma riski, maruz kalınan radyasyonun büyüklüğü, zararın varlığı ve büyüklüğü dikkate alınarak dereceli yaklaşımla belirlenir.
(2) Kurumun yürüttüğü yetkilendirme, değerlendirme, denetleme faaliyetleri sürecinde
veya Kuruma yapılan bildirim, ihbar veya şikâyet üzerine yapılacak incelemelerde aykırılık
oluştuğuna karar verilmesi sonucunda idari yaptırımlar uygulanır.
(3) Aykırılık oluşturabilecek durumlar aşağıda verilmektedir:
a) Yetkilendirme gerektiren faaliyetlerin yetkisiz yürütülmesi.
b) Yetkilendirme yapılmasını etkileyecek yetki koşullarındaki değişikliklerin bildirilmemesi.
c) Kuruma gerçeğe aykırı belge sunulması veya yanıltıcı bilgi verilmesi.
ç) Mevzuat hükümlerine, yetki koşullarına, Kurum kararlarına ve talimatlarına aykırılık
teşkil eden veya bunlara ilişkin sınırların aşıldığı durumlar.
(4) Kurum idari yaptırım sürecinde gerekli görmesi halinde teknik destek hizmeti alabilir. Hizmet alınan kişi, kurum veya kuruluşlarca bu hizmetleri kapsamında temin edilen her
türlü bilgi ve belge Kurumun izni olmaksızın başka amaçlarla kullanılamaz, paylaşılamaz ve
çoğaltılamaz.
İdari yaptırımların türleri
MADDE 6 – (1) Kurum tarafından uygulanacak idari yaptırımlar aşağıda belirtilmektedir:
a) İdari para cezası.
b) Yetkinin kısıtlanması.
c) Yetkinin askıya alınması.
ç) Yetkinin iptali.
(2) Birinci fıkranın (a) bendinde yer alan idari para cezasına ek olarak diğer bentlerdeki
idari yaptırımlar da uygulanabilir.
İdari yaptırımların belirlenmesinde kullanılacak ölçütler
MADDE 7 – (1) Kurum tarafından uygulanacak idari yaptırımların belirlenmesinde
aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur:
a) Aykırılık sebebiyle herhangi bir zararın oluşup oluşmadığı, oluşan zararın büyüklüğü.
b) Aykırılığın yarattığı riskin; radyasyona maruz kalma olasılığı, maruz kalınacak radyasyonun büyüklüğü, gerekli düzeltici ve/veya önleyici faaliyetin aciliyeti, zorluk derecesi ve
karmaşıklığı göz önüne alınarak belirlenen ağırlığı.
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c) Aykırılığın idari yaptırım uygulanacak kişi tarafından tespit edilip Kuruma bildirilmesi, idari yaptırım uygulanacak kişinin iş ve işlemlerinde tutarlılık ve açıklık gibi iyi niyetin
varlığını gösteren unsurlar.
ç) Aykırılığın kasıtlı olup olmadığı.
d) Fiilin işlendiği tarihten itibaren beş yıl içinde aykırılığın tekrar edilip edilmediği.
e) İdari yaptırım uygulanacak kişinin yetki kapsamındaki daha önceki fiil ve davranışları.
f) Aykırılık sebebiyle herhangi bir haksız kazanç oluşup oluşmadığı.
g) İdari yaptırım uygulanacak kişinin ekonomik durumu.
(2) İdari yaptırım gerektiren fiil icraî davranışla işlenmiş olabileceği gibi ihmâli davranışla da işlenmiş olabilir.
(3) Kurum tarafından uygulanacak idari para cezası miktarları, 702 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4/A maddesinin ikinci fıkrası kapsamında belirlenen alt ve üst sınırlar
arasında, birinci fıkrada yer alan hususlar esas alınarak Ek-1’de verildiği şekilde belirlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İdari Yaptırımlara İlişkin Uygulama Esasları
Ön tespit raporu
MADDE 8 – (1) Kurumun yürüttüğü yetkilendirme, değerlendirme veya denetleme
faaliyetleri çerçevesinde veya Kuruma yapılan bildirim, ihbar veya şikâyet üzerine; aykırılık
oluşabileceği değerlendirildiğinde, bu durum Kurumun ilgili daire başkanlığı tarafından, gerekirse diğer hizmet birimlerinin görüşleri de alınarak, hazırlanan ön tespit raporu ile belirlenir.
(2) Ön tespit raporu hazırlanma sürecinde Kurum, gerekli bilgileri isteme ve yerinde
inceleme yapma yetkisine sahiptir. Kurum gerekli her türlü bilgi, belge ve numunenin verilmesini kamu kurum ve kuruluşları da dâhil tüm gerçek veya tüzel kişilerden isteyebilir, bunların
asıllarını ve/veya örneklerini alabilir, bunlara ilişkin gerekli tutanakları düzenleyebilir, konu
ile ilgili yazılı veya sözlü açıklama isteyebilir. İlgili kişiler, Kurum tarafından kendilerinden
talep edilen her türlü bilgi, belge ve numuneyi vermekle yükümlüdür; gizlilik ve sır saklama
yükümlülüklerini ileri sürerek bilgi ve belge vermekten imtina edemezler.
(3) Aykırılık oluşturduğu iddia edilen gerçek veya tüzel kişilere ön tespit raporunun bir
nüshası tebliğ edilerek yazılı savunmalarını tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde Kuruma
göndermeleri gerektiği bildirilir. Savunması istenen kişi savunma için gerekçelendirerek otuz
günü geçmemek üzere ek süre talebinde bulunabilir. Belirtilen gerekçenin Kurum tarafından
uygun görülmesi halinde, yazılı savunmanın hazırlanması için bir defaya mahsus olmak üzere
ek süre verilebilir. Sürenin geçmesinden sonra yapılan uzatma talepleri kabul edilmez. Savunmanın süresi içinde verilmemesi halinde ilgili kişi savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.
(4) Ön tespit raporu ile ilgili kişinin savunması Başkana sunulur. Başkan tarafından ön
tespit raporunun ve savunmanın incelenmesi neticesinde duruma ilişkin ilave çalışma yapılması
istenebilir. Yapılacak ilave çalışma ve savunmanın incelenmesi üzerine ön tespit raporunda belirtilen hususların aykırılık oluşturmayacağı değerlendirilir ise Başkanın uygun görüşüyle ön
tespit raporu süreci sonlandırılır.
Tespit raporu
MADDE 9 – (1) Ön tespit raporunda belirtilen hususların aykırılık oluşturabileceğinin
değerlendirilmesi halinde, Başkan tarafından tespit raporu hazırlatılır. Tespit raporunda; aykırılık iddiaları dikkate alınarak idari yaptırımların belirlenmesinde kullanılan ölçütlere, ilgili kişinin savunmasına, uygulanması teklif edilen yaptırımlar ile gerekçelerine ve ilgili diğer hususlara yer verilir.
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(2) Başkan, tespit raporu, ön tespit raporu, ilgili kişinin savunması ve diğer destekleyici
belgelerden oluşan dosyayı Kurula sunar.
İdari yaptırım kararı
MADDE 10 – (1) Kurul, dosya üzerinde yapacağı değerlendirme sonucunda idari yaptırımla ilgili kararını verir. Kurul tarafından dosyanın değerlendirilmesi esnasında duruma ilişkin ilave çalışma yapılması istenebilir.
(2) Aykırılık oluştuğunun Kurul tarafından sabit görülmesi halinde idari yaptırım kararı
verilir.
(3) İdari yaptırım karar metninde;
a) Hakkında idari yaptırım kararı düzenlenen;
1) Gerçek kişi ise; adı soyadı, mesleği, adresi, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,
2) Tüzel kişi ise; unvanı, bağlı olduğu vergi dairesi, adresi, kanunî temsilcisinin adı soyadı, görevi ve vergi kimlik numarası,
b) İdari yaptırım kararı verilmesini gerektiren aykırılık ile dayanağı olan mevzuat hükmü,
c) Uygulanacak idari yaptırımlar,
ç) Aykırılığı ispata yarayacak bilgi ve belgeler,
d) İdari yaptırım kararı tarihi,
açıkça yazılır. İhtiyaç duyulması halinde kararda bulunmasında fayda görülen diğer hususlar ayrıca ilave edilir.
(4) Kurum tarafından uygulanacak idari para cezalarında alt sınırdan ayrılarak ceza verilmesi hâlinde bunun gerekçeleri ayrıca belirtilir.
(5) İdari yaptırıma ilişkin verilen kararlar, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilgilisine tebliğ edilir.
(6) İdari yaptırım kararlarına karşı başvurulacak yargı yolu ve başvuru süresi ilgili kişiye
bildirilir.
Tedbirler
MADDE 11 – (1) İdari para cezası veya diğer idari yaptırımların uygulanması, yetkilendirilen kişilerin güvenlik ve emniyet tedbirlerini alma yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
(2) Yetkinin kısıtlanması, askıya alınması veya iptal edilmesi, yetkilendirilen kişinin
mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.
(3) Kurum, yetkinin kısıtlanması veya askıya alınması durumlarında, yetkilendirilen
kişiden düzeltici veya önleyici faaliyetlerin yerine getirilmesini isteyebilir.
(4) Yetkinin iptal edilmesi durumunda, yetkilendirilen kişi, Kurum tarafından istenen
düzenleyici kontrolden çıkarma işlemlerini verilen sürede tamamlar.
(5) Kurum, gerek gördüğü hallerde, yetkilendirilen kişiden, faaliyete ilişkin güvenlik
değerlendirmesi yapmasını ve değerlendirme sonucuna göre, mali ve hukuki sorumluluk kendisine ait olmak üzere, ilave tedbirler almasını isteyebilir.
(6) Kurum, gerek gördüğü hallerde, radyoaktif maddelerin güvenlik ve emniyetinin
sağlanması için masrafı yetkilendirilen kişiye ait olmak üzere, alıkoyma ve taşıma da dâhil olmak üzere gereken tedbirleri alabilir veya aldırabilir.
(7) Kurumun radyoaktif maddelerin alıkonulmasını gerekli gördüğü durumlarda, söz
konusu maddeler alıkonularak Kurum tarafından verilen süre içerisinde ve tüm masrafları yetkilendirilen kişiden tahsil edilmek üzere Kurum tarafından uygun görülen yerde muhafaza
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altına alınır veya aldırılır. Radyoaktif maddelerin verilen süre içerisinde başvurusu Kurum tarafından uygun görülen başka bir kişiye devredilmemesi veya kişi tarafından yeniden yetkilendirilme başvurusu yapılmaması durumunda, alıkonulan radyoaktif maddeler, tüm masraflar
yetkilendirilen kişiye ait olmak üzere, radyoaktif atık tesisi tarafından teslim alınır.
(8) Kurum tarafından belirlenen salım veya serbestleştirme seviyelerinin üzerinde radyoaktif maddenin çevreye verildiğinin veya halkın mevzuatta belirlenen sınırların üzerinde
radyasyona maruz kalabileceğinin tespit edildiği durumlarda, mali ve hukuki sorumluluk yetkilendirilen kişiye ait olmak üzere, yetkilendirilen kişiden ilave tedbirler alması istenebilir.
(9) İdari yaptırım kararı verilinceye kadar güvenlik veya emniyetin tehlikeye düştüğü
veya düşebileceği ve müdahalenin gecikmesinde sakınca bulunan hallerde yetki verilen faaliyetin Başkan tarafından durdurulması veya sınırlanması da dâhil olmak üzere ayrıca gerekli
tedbirler alınabilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İdari Para Cezalarının Uygulanması
Geçerli bir lisansa sahip olmaksızın faaliyet yürütülmesi
MADDE 12 – (1) Eğitim ve araştırma amacıyla kurulmuş 10 MW’ın altında termal
güce sahip nükleer tesislerin geçerli bir lisansa sahip olmaksızın işletilmesi durumunda 702
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4/A maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde nükleer
tesisler için belirlenen miktarın alt sınırından üst sınırın %10’una kadar idari para cezası uygulanır.
(2) Birinci fıkranın dışında kalan nükleer tesislerin geçerli bir lisansa sahip olmaksızın
işletilmesi durumunda 702 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4/A maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde nükleer tesisler için belirlenen miktarın üst sınırının %10’undan üst sınıra
kadar idari para cezası uygulanır.
(3) Geçerli bir lisansa sahip olmaksızın radyoaktif atık tesisleri ile radyasyon tesislerinin
işletilmesi ve radyasyon uygulamalarının yürütülmesi durumunda 702 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 4/A maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirlenen idari para cezası uygulanır.
İzin, onay ve yetki belgesi alınması gereken faaliyetlere ilişkin idari para cezası
MADDE 13 – (1) İzin veya onay alınması gereken faaliyetlerden tesislere ilişkin olanların izin veya onay alınmaksızın yürütülmesi ile yetki belgesi alınması gereken faaliyetlerin
yetki belgesi alınmaksızın yürütülmesi halinde 702 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
4/A maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirlenen idari para cezası uygulanır.
Diğer durumlara ilişkin idari para cezaları
MADDE 14 – (1) Nükleer tesislere, radyoaktif atık tesislerine, radyasyon tesislerine
ve diğer faaliyetlere ilişkin ikincil mevzuat veya yetki koşullarına, Kurum kararlarına ve talimatlarına aykırı hareket edildiğinin saptanması veya bunlara ilişkin sınırların aşılması halinde
702 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4/A maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde belirlenen idari para cezası uygulanır.
(2) Nükleer tesisler, radyoaktif atık tesisleri, radyasyon tesisleri ve diğer faaliyetlere
ilişkin yetkilendirme için yapılan başvurularda veya yetkilendirme yapıldıktan sonra, yetkilendirilen kişi tarafından Kuruma gerçeğe aykırı belge sunulması veya yanıltıcı bilgi verilmesi
veya yetkilendirme yapılmasını etkileyecek yetki koşullarındaki değişikliklerin bildirilmemesi
halinde, ceza hükümleri saklı kalmak kaydıyla 702 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4/A
maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde belirlenen idari para cezası uygulanır.
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İdari para cezalarının uygulanması
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik uyarınca uygulanan idari para cezalarına ek olarak
aykırılıkların giderilmesi için Kurum tarafından ilgili kişiye uygun bir süre verilir. Aykırılıkların
verilen süre içerisinde giderilmemesi hâlinde idari para cezaları, her defasında bir önceki cezanın iki katı tutarında uygulanır.
(2) Fiilin işlendiği tarihten itibaren beş yıl içinde 702 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4/A maddesinin ikinci fıkrasının uygulanmasını gerektirir aykırılık durumuna neden
olan fiillerin tekrarı halinde her bir fiil için idari para cezası bir kat artırılarak uygulanır.
(3) İdari para cezası uygulanmasını gerektiren fiillerin halk veya çevre sağlığına ve güvenliğine tehdit oluşturacak şekilde tahribata yol açtığının tespit edilmesi halinde uygulanacak
idari para cezası bir kat artırılır.
İdari para cezalarının ödenme süresi, ödenme yeri ve tahsili
MADDE 16 – (1) İdari para cezası, idari yaptırım kararının tebliğinden itibaren bir ay
içinde Kurum tarafından bildirilen banka hesabına ödenir.
(2) İdari para cezasını, 19 uncu maddede belirtilen yargı yoluna başvurmadan önce ödeyen kişiden cezanın dörtte üçü tahsil edilir. Peşin ödeme, kişinin bu karara karşı yargı yoluna
başvurma hakkını etkilemez.
(3) Kuruma idari para cezasının tebliğinden itibaren otuz gün içerisinde idari para cezasının biri peşin olmak üzere dört eşit taksitte ödenmesi başvurusunda bulunulabilir. Kişinin
idari para cezasını taksitlendirme isteğinde bulunması halinde, idari para cezası, ilk taksitinin
peşin ödenmesi koşuluyla, bir yıl içinde ve eşit vadelerle dört eşit taksit halinde ödenebilir.
Taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde, idari para cezasının kalan kısmının
tamamı tahsil edilir.
(4) Kesinleşen idari para cezalarının ödeme süresi içinde ödenmemesi veya taksitlerin
tam ve zamanında ödenmemesi halinde, ödenmeyen idari para cezaları, Kurumun bildirimi
üzerine 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
hükümlerine göre takip ve tahsil edilir.
Yeniden değerleme
MADDE 17 – (1) 702 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca uygulanacak idari
para cezaları, 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci
fıkrasına uygun şekilde yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Yeniden değerleme
yapılan idari para cezası sınırlarına ilişkin tebliğ her yıl Resmî Gazete’de yayımlanır ve Kurumun resmi internet sayfasında duyurulur.
İçtima
MADDE 18 – (1) Bir fiil ile idari para cezası gerektiren birden fazla aykırılık durumu
gerçekleşmesi halinde bu aykırılık için öngörülen idari para cezalarından yüksek olanı uygulanır.
(2) Kesintisiz fiille işlenebilen aykırılığa ilişkin idari yaptırım kararı verilinceye kadar
bu aykırılık tek fiil sayılır.
İdari para cezası kararlarına karşı yargı yolu
MADDE 19 – (1) İdari para cezalarına karşı kararın tebliğinden itibaren otuz gün içerisinde idare mahkemelerinde dava açılabilir. Verilen idari para cezalarına karşı yargı yoluna
başvurulması takip ve tahsilatı durdurmaz. Bu süre içerisinde başvurunun yapılmamış olması
halinde idari para cezaları kesinleşir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Yetkinin Kısıtlanması, Askıya Alınması ve İptali
Yetkinin kısıtlanması, askıya alınması, iptali
MADDE 20 – (1) Yetkilendirilen kişinin sorumlulukları kapsamında güvenliğin veya
emniyetin tehlikeye düştüğü veya düşebileceği durumlarda;
a) Kurulun yetkinin kısıtlanması kararıyla, yetkilendirilen kişinin yetki kapsamında yürüttüğü faaliyetler; yetki koşulları, kapsam veya süre bakımından sınırlandırılır.
b) Kurulun yetkinin askıya alınması kararıyla, yetkilendirilen kişi belirlenen süre boyunca yetki kapsamındaki faaliyetlerini yürütemez.
c) Kurulun yetkinin iptal edilmesi kararıyla, yetkilendirilen kişi yetki kapsamındaki
faaliyetlerini yeniden yetkilendirme yapılmaksızın yürütemez.
(2) Tespit edilen aykırılıkların yetkilendirilen kişi tarafından giderilmesi için fiillerin
halk ve çevre üzerinde oluşturduğu riskin ağırlığına göre idari para cezasına ek olarak yetki
kısıtlanabilir veya askıya alınabilir. Aykırılığın belirlenen süre içerisinde yetkilendirilen kişi
tarafından giderildiğinin Kurum tarafından tespit edildiği durumda, yetkinin kısıtlanması veya
askıya alınması kararı kaldırılır.
(3) Tespit edilen aykırılıkların yetkilendirilen kişi tarafından giderilme imkânı bulunmadığının ve bu durumun halkın, çalışanların, çevrenin ve gelecek nesillerin radyasyondan
korunmasını tehdit edebileceğinin değerlendirilmesi durumunda idari para cezasına ek olarak
Kurum tarafından verilen yetki iptal edilebilir.
(4) Yetkilendirme için yapılan başvurularda veya yetkilendirme yapıldıktan sonra sunulan gerçek dışı belgenin, yanıltıcı bilginin veya yetki koşullarındaki değişikliğin yetkilendirmeye esas teşkil etmesi ve düzeltilmesinin mümkün olmadığının tespit edilmesi halinde
idari para cezasına ek olarak yetki kısıtlanır, askıya alınır veya iptal edilir.
(5) Yetkilendirilen kişinin sorumlulukları, Kurum yetkilendirme konusuna ilişkin düzenleyici kontrolden çıkarma kararı almadan, sona ermez.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yetki
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında uygulanacak idari yaptırımlar hakkında
karar vermek, idari yaptırımları uygulamak ve idari yaptırımların uygulanması için ilgili mercilerden talepte bulunmak hususlarında Kurul yetkilidir.
Diğer hükümler
MADDE 22 – (1) Aykırılığa neden olan fiilin suç oluşturduğu değerlendirilir ise Kurum
tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 702 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname ile 5326 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanı
yürütür.
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Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
DEVLET MALZEME OFİSİ MEMURLARI DİSİPLİN AMİRLERİ
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 13/2/2009 tarihli ve 27140 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet
Malzeme Ofisi Memurları Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin EK-1 ve EK-2’si ekteki şekilde
değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
13/2/2009

27140
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Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
DEVLET MALZEME OFİSİ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME
VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 12/8/2015 tarihli ve 29443 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet
Malzeme Ofisi Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (g), (m), (ö)
ve (p) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Alt görev: 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer alan hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,”
“g) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre, görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı,”
“m) Sözlü sınav: Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakların yazılı sınavdan sonra tabi tutulacakları sözlü sınavı,”
“ö) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim
sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere unvan değişikliği suretiyle atanacakların belirlenmesi için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,
p) Üst görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer alan
hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (2)
numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
“c) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde öngörülen hizmet süresi şartlarını taşımak.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (c), (ç), (d),
(e), (f), (g), (ğ), (h), (i) ve (j) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
“a) Şube Müdürü ve Müdür kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Merkezi Satınalma Uzmanı, Teknik Uzman, Teknik Şef, Şef, Uzman veya Muhasebeci
görevlerinden birinde bulunmak ve bu görevlerde toplam en az üç yıl hizmette çalışmış olmak,
3) Bilgi İşlem Daire Başkanlığındaki Şube Müdürü kadrosuna atanacaklar için, Merkezi
Satınalma Uzmanı, Teknik Uzman, Uzman veya Şef görevinde toplam en az üç yıl hizmette
bulunmak, en az bir programlama dilini ve işletim sistemini iyi derecede bildiğini belgelemek,
görevde yükselme sınavına başvuru süresinin son günü itibarıyla son beş yıl içerisinde İngilizce
dili için YDS’den en az (D) düzeyinde başarılı olmak veya ÖSYM Başkanlığınca diğer yabancı
dil sınavlarında bu puana eşdeğer kabul edilen bir puana sahip olmak,
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4) Kalite Kontrol Daire Başkanlığı Şube Müdürleri ile İnşaat ve Emlak Şube Müdürü
kadrosuna atanacaklar için, Mühendis, Şef, Teknik Şef, Merkezi Satınalma Uzmanı veya Mimar
görevlerinde toplam en az üç yıl hizmette bulunmak ve görev alanları ile ilgili en az dört yıllık
yükseköğrenim mezunu olmak,
5) Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdür kadrosuna atanacaklar için Şef, Uzman, Merkezi
Satınalma Uzmanı veya Öğretmen görevlerinde toplam en az üç yıl hizmette bulunmak ve sosyal hizmetler, çocuk gelişimi ve eğitimi, psikoloji ve çocuk sağlığı alanlarında en az dört yıllık
yükseköğrenim mezunu olmak veya en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olup, okul öncesi
eğitimi alanında öğretmen unvanını haiz bulunmak,”
“c) Şef pozisyonuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Muhasebeci Yardımcısı, Şef Yardımcısı, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve
Kontrol İşletmeni, Memur, Satış Memuru, Santral Memuru, Satınalma Memuru, Veznedar, Sekreter,
Pazarlamacı, Mütercim, Çözümleyici, Diyetisyen, Eczacı, Programcı, Teknisyen, Teknik Ressam,
Laborant görevlerinden birinde bulunmak ve bu görevlerde toplam en az dört yıllık yükseköğrenim
mezunları için en az dört yıl, iki veya üç yıllık yükseköğrenim mezunları için ise en az altı yıl
hizmeti bulunmak,”
“ç) Teknik Şef pozisyonuna atanabilmek için;
1) Yükseköğretim kurumlarından Mimar veya Kimyager olarak mezun olup bu pozisyonlarda toplam en az üç yıl hizmeti bulunmak veya,
2) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olup, Çözümleyici pozisyonunda en az dört
yıl hizmeti bulunmak veya,
3) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olup, Tekniker pozisyonunda en az altı yıl
hizmeti bulunmak,”
“d) Müşavir ve Başuzman kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Merkezi Satınalma Uzmanı, Teknik Uzman, Teknik Şef, Şef, Uzman veya Muhasebeci görevlerinden birinde bulunmak ve bu görevlerde toplam en az üç yıl çalışmış olmak,”
“e) Merkezi Satınalma Uzmanı pozisyonuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Görevde yükselme sınavına başvuru süresinin son günü itibarıyla son beş yıl içerisinde İngilizce dili için YDS’den en az (E) düzeyinde başarılı olmak veya ÖSYM Başkanlığınca
diğer yabancı dil sınavlarında bu puana eşdeğer kabul edilen bir puana sahip olmak,
3) Merkezi Satınalma Uzmanı Yardımcısı, Şef, Uzman, Muhasebeci veya Eczacı görevlerinden birinde bulunmak ve bu pozisyonlarda toplam en az üç yıl çalışmış olmak,”
“f) Uzman pozisyonuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Şef Yardımcısı, Muhasebeci Yardımcısı, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve
Kontrol İşletmeni, Memur, Satış Memuru, Santral Memuru, Satınalma Memuru, Veznedar, Sekreter,
Pazarlamacı, Mütercim, Çözümleyici, Diyetisyen, Eczacı, Programcı, Teknisyen, Teknik Ressam,
Laborant görevlerinden birinde bulunmak ve bu pozisyonlarda toplam en az dört yıl çalışmış
olmak,”
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“g) Teknik Uzman pozisyonuna atanabilmek için;
1) Yükseköğretim kurumlarından Mühendis, Mimar veya Kimyager olarak mezun olup
bu pozisyonlarda toplam en az üç yıl hizmeti bulunmak veya,
2) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olup, Çözümleyici pozisyonunda en az dört
yıl hizmeti bulunmak veya,
3) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olup, Tekniker pozisyonunda en az altı yıl
hizmeti bulunmak,”
“ğ) Sivil Savunma Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Merkezi Satınalma Uzman Yardımcısı, Mühendis, Mimar, Şef Yardımcısı, Muhasebeci Yardımcısı, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Satış Memuru, Santral Memuru, Satınalma Memuru, Veznedar, Sekreter, Pazarlamacı, Mütercim, Çözümleyici, Diyetisyen, Programcı, Teknisyen, Teknik Ressam veya Laborant pozisyonlarında
toplam en az bir yıl çalışmış olmak,”
“h) Merkezi Satınalma Uzmanı Yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari
bilimler, mimarlık, mühendislik fakülteleri ile fen fakültelerinin matematik, istatistik, fizik
veya dil ve tarih coğrafya fakültesi ile edebiyat fakültesinin İngiliz dili ve edebiyatı bölümlerinden ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun olmak,
2) Görevde yükselme sınavına başvuru süresinin son günü itibarıyla son beş yıl içerisinde İngilizce dili için YDS’den en az (E) düzeyinde başarılı olmak veya ÖSYM Başkanlığınca
diğer yabancı dil sınavlarında bu puana eşdeğer kabul edilen bir puana sahip olmak,
3) Şef Yardımcısı, Muhasebeci Yardımcısı, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve
Kontrol İşletmeni, Memur, Satış Memuru, Santral Memuru, Satınalma Memuru, Veznedar, Sekreter,
Pazarlamacı, Mütercim, Çözümleyici, Diyetisyen, Programcı, Teknisyen, Teknik Ressam veya
Laborant görevlerinden birinde bulunmak ve bu görevlerde toplam en az üç yıl hizmette bulunmak,”
“i) Bilgisayar İşletmeni pozisyonuna atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı kurslardan veya yükseköğrenim kurumlarından
alınmış bilgisayar işletmeni sertifikası sahibi olmak,
3) Memur, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Veznedar, Satınalma Memuru, Sekreter, Pazarlamacı, Teknisyen veya Laborant görevlerinden birinde bulunmak ve bu görevlerde
toplam en az bir yıl hizmette bulunmak,”
“j) Memur, Veznedar, Sekreter, Pazarlamacı pozisyonlarına atanabilmek için;
1) Pazarlamacı pozisyonu için en az iki yıllık yükseköğrenim; diğer pozisyonlar için
en az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Hizmetli, Kaloriferci veya Aşçı görevlerinden birinde bulunmak ve bu görevlerde
toplam en az bir yıl hizmette bulunmak.”
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MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1)
numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“1) Mütercim unvanını mezuniyetleri dolayısıyla ihraz etmelerine imkân veren, fakülte
veya en az dört yıllık yüksekokulların filoloji, mütercim ve tercümanlık bölümlerinden veya
ilgili diğer bölümlerinden mezun olmak,”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, aynı maddeye beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş
ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.
“(1) Sınava katılma şartları, sınav açılan boş kadro unvanı/pozisyonu ve sayısı, atama
yapılacak birimler, sınav konuları, sınav tarihi ve son başvuru tarihi İnsan Kaynakları Daire
Başkanlığınca ilan edilir.”
“(6) Başka kurumların personeli ve ilk defa açıktan işe alınarak deneme süresi içinde
olan personel başvuruda bulunamaz.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(4) Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme veya unvan değişikliği
sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının
tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine
yedek üye veya üyeler görevlendirilir.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Görevde yükselme yazılı sınavını yapmak veya yaptırmak, unvan değişikliği yazılı
sınavını yaptırmak; sözlü sınavları yapmak.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Yazılı sınav, unvan değişikliği yazılı sınavı hariç Genel Müdürlükçe yapılabileceği
gibi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Millî Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.”
“(3) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda yüz tam puan
üzerinden en az altmış puan alanlar başarılı sayılırlar.”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(2) Yazılı sınavda başarılı olanlar arasından en yüksek puan alan adaydan başlamak
üzere ilan edilen kadro veya pozisyon sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son
adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.”
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle ilan edilen boş kadro veya pozisyon sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü
sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve sınav bitimi tarihini
izleyen otuz gün içinde Genel Müdürlük resmî internet sitesinde ilan edilir.”
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MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiştir.
“Yazılı sınavın başka bir kuruma yaptırılması durumunda itirazlara ilişkin hususlar, söz konusu
kurumla yapılacak protokolle belirlenir.”
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 18 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tabi pozisyonlara, bu unvanları en az ortaöğrenim düzeyinde mesleki veya
teknik eğitim sonucu ihraz etmiş olanların atanmaları; bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar
çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.
(2) Unvan değişikliği yazılı sınavları, Genel Müdürlükçe belirlenecek görev alanları
ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır.
(3) Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Genel Müdürlük personeli
başvurabilir.
(4) Yapılacak unvan değişikliği yazılı sınavında yüz tam puan üzerinden en az altmış
puan alanlar başarılı sayılırlar.
(5) Unvan değişikliği sınavları ile ilgili iş ve işlemleri sınav kurulu yürütür.
(6) Unvan değişikliği sınavlarına katılacaklarda, Genel Müdürlükte veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.”
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.
“b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara
geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak; Genel Müdürlükte veya diğer kamu kurum
ve kuruluşlarında ihraz edilen unvanlar ile bu unvanlarla aynı düzeydeki görevlere veya alt görevlere, öğrenim ve toplam hizmet süresi gibi mevzuatta aranan diğer şartları taşımak kaydıyla,
ilgili personelin isteği üzerine görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.”
“ç) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.
d) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olan personelin; atanılacak görev için aranan toplam hizmet süresine ve öğrenim şartına sahip olmaları
kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere görevde yükselme sınavına
tabi tutulmaksızın atanabilirler.”
MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten
kaldırılmıştır.
MADDE 18 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 19 – Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
12/8/2015

29443
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Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
DEVLET MALZEME OFİSİ SÖZLEŞMELİ PERSONELİ DİSİPLİN
AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 13/2/2009 tarihli ve 27140 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet
Malzeme Ofisi Sözleşmeli Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin EK-1 ve EK-2’si ekteki
şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
13/2/2009

27140
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Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
DEVLET MALZEME OFİSİ SÖZLEŞMELİ PERSONELİ SİCİL
AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 13/2/2009 tarihli ve 27140 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet
Malzeme Ofisi Sözleşmeli Personeli Sicil Amirleri Yönetmeliğinin EK-1 ve EK-2’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
13/2/2009

27140
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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bilgisayar Mühendisleri Odasından:
TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ BİLGİSAYAR
MÜHENDİSLERİ ODASI ANA YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 21/5/2013 tarihli ve 28653 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bilgisayar Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin 11 inci
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Türkiye Cumhuriyeti uyruklular, Türkiye sınırları içinde Oda bünyesindeki mühendislik dallarının lisans eğitimini veren kurumlardan verilen diplomaların, diplomayı veren kurum ya da noter tarafından onaylanmış suretini veya aynı kurumlarca onaylanmış geçici mezuniyet belgelerini, kurumun basılı diploma vermediği durumda e-Devlet üzerinden alınan lisans diplomalarını ya da mezuniyet belgelerini, yurt dışında eğitim veren yükseköğretim kurumlarından mezun olunması durumunda Yükseköğretim Kurulundan aldıkları denklik belgelerini ya da bunların Yükseköğretim Kurulu veya noterce onaylı fotokopilerini Odaya verir.
Lisans eğitimi diploması ayrıca e-Devlet üzerinden alınan belge ile de doğrulanabilir. Üyelik
kaydında Oda tarafından gerçekliği doğrulanmış lisans diploması ya da mezuniyet belgesi esastır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Askı süresince delegelerin itirazları, Oda aracılığıyla ya da doğrudan görevli hâkime şahsen
yapılır.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (p) bendinde
yer alan “Kurulu olağanüstü durumlarda karar almak” ibaresi “Kurulunun olağanüstü durumlarda karar almasını sağlamak” olarak değiştirilmiştir.
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 102 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Üyelik ödentisi alınmayacak durumlar
MADDE 102 – (1) Belgelemeleri ve bu Yönetmelik gereklerini yerine getirmek koşuluyla;
a) Emekli ya da maluliyet aylığı alıp çalışmayan üyelerden,
b) İşsiz üyelerden işsiz olduğu dönem için,
c) Engel oranı %40 ve üzeri olduğunu engelli raporuyla belgeleyen üyelerden,
üyelik ödentisi alınmaz.”
MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
Bilgisayar Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
21/5/2013
28653
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
12/10/2014
29137
214/12/2019
30978

—— • ——
TEBLİĞ
Ticaret Bakanlığından:
ELEKTRİK ELEKTRONİK VE HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİNİN
UNVANININ DEĞİŞTİRİLMESİ VE HİZMET İHRACATÇILARI
BİRLİĞİ KURULMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: İHRACAT 2018/3)’DE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: İHRACAT 2021/1)
MADDE 1 – 24/3/2018 tarihli ve 30370 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik
Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliğinin Unvanının Değiştirilmesi ve Hizmet İhracatçıları
Birliği Kurulmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2018/3)’in 2 nci maddesinde yer alan
“sekretarya hizmetleri” ibaresinden önce gelmek üzere “ayrı bir genel sekreterlik kurulup faaliyete geçinceye kadar” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
24/3/2018

30370
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YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından:

1214

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

1331

Sayfa : 52

RESMÎ GAZETE

18 Şubat 2021 – Sayı : 31399

Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:

1350

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

1332
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
100.000 ADET HAŞHAŞ TOHUMLUĞU AMBALAJ PAKETİ ALIMI
İHALE EDİLECEKTİR
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) Afyon Alkaloidleri Fabrikası
İşletme Müdürlüğünden:
100.000 ADET HAŞHAŞ TOHUMLUĞU AMBALAJ PAKETİ ALIMI 4734 KİK 3-g
istisna kapsamında kapalı zarfla teklif alma yolu ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı
bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası

: 2021/85166

1- İdarenin
a) Adresi

: İhsaniye Mahallesi Kızılhöyük Mevkii 03310
BOLVADİN/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve faks numarası : 2726126660 - 2726125667
c) Elektronik Posta Adresi

: aafmalzeme.sb@tmo.gov.tr

2- İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı

: 100.000 Adet Haşhaş Tohumluğu Ambalaj Paketi Alımı

b) Teslim yeri

: Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer

: Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü
Bolvadin/Afyonkarahisar

b) Tarihi ve saati

: 08/03/2021 Pazartesi günü saat 14.30

İhale dokümanları TMO AAF İşletme Müdürlüğünde görülebilir ve 100 TL bedel ile
temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001
2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine İletişim bilgileri, vergi
dairesi ve numarasının işlenerek fakslanması veya e-mail gönderilmesi durumunda isteklilere
şartname kargo ile gönderilecektir.
Geçici ve kesin teminat miktarları ve bunların geri verilme şartları ve İhalede geçici
teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir.
İsteklilerin belirtilen saate kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme
Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
Bu İhale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç TMO Genel Müdürlüğünün 4734
sayılı KİK 3-g Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımı İhalelerinde Uygulanacak Usul
ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğine göre yapılacaktır. TMO 08/09/1983 tarihli ve 2886 sayılı
Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir.
1297/1-1
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3 ADET ÇEKİLİR TİP YEMLEME VAGONU SATIN ALINACAKTIR
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
Genel Müdürlüğümüze bağlı Çukurova, Koçaş ve Polatlı Tarım İşletme Müdürlükleri
ihtiyacı toplam 3 adet Çekilir Tip Yemleme Vagonu yurtiçi ve yurtdışından kapalı teklif alma
usulü ile satın alınacaktır.
Konu ile ilgili şartname 250,00.-TL mukabili Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA
adresindeki Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığından temin edilebilir. Şartname bedeli
Genel Müdürlük veznesine veya TR 310001 2009 4080 0004 0000 20 nolu hesabına
yatırılacaktır.
İhale Açık İhale usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az
olmamak üzere geçici teminat verecektir. Bu ihaleye ait ihale kararlarına ait her türlü vergi,
damga vergisi, karar pulu, resim, harç ve her türlü yasal ödemeler yükleniciye aittir.
Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 17.03.2021 günü saat 14.30’a kadar
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisine vermeleri veya bu tarihte ele geçecek
şekilde göndermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Geciken teklifler dikkate
alınmaz.
İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’ nde yapılacaktır.
Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında
olup, TİGEM ihaleyi yapıp yapmamakta veya İdarenin menfaatleri gözetilerek en uygun bedeli
tespit etmekte serbesttir.
ADRES:
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Karanfil Sok. No: 62
06100 Bakanlıklar-ANKARA-TÜRKİYE
Tel : 90 (312) 417 84 70 (5 Hat)
Faks : 90 (312) 417 78 39
1213/1-1

—— • ——

2021 YILI 2. GRUP YAĞMURLAMA SULAMA (GÜMÜŞSU-GÖKÇAYIR-KARATAŞ)
VE TAŞ TOPLAMA İŞÇİLİKLERİNE AİT HİZMET SATIN ALINACAKTIR
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
Genel Müdürlüğümüze bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü ihtiyacı olan 2021
yılı 2. Grup Yağmurlama Sulama (Gümüşsu-Gökçayır-Karataş) ve Taş Toplama işçiliklerine ait
hizmet satın alınacaktır.
Konu ile ilgili Şartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’nda ve ilgili
işletme müdürlüğünde görülebilir. İstekliler, ihale dokümanını Genel Müdürlüğümüz Ticaret
Daire Başkanlığı’ndan 250,00 TL karşılığında temin edebilirler.
İhale kapalı zarf teklif alma usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif tutarının % 3’ünden
az olmamak üzere geçici teminat verecektir.
Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 04.03.2021 Perşembe günü saat 14:30’a
kadar TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir.
İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’ nde yapılacaktır.
Geciken teklifler dikkate alınmaz.
Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında
olup, ihale TİGEM Alım Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.
ADRES:
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA
Tlf. : (0.312) 417 84 70 (5 Hat)
Fax : (0.312) 425 59 55
1246/1-1
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KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Elazığ Belediye Başkanlığından:
1- İlimiz Tapunun Sürsürü (Abdullahpaşa) Mahallesi Ada: 684’de kayıtlı 4, 5, 6, 7, 8 nolu
taşınmazlar üzerinde Kentsel Dönüşüm kapsamında Kat Karşılığı İnşaat Yaptırılması (dağıtımı ve
yapımı ile ilgili detaylar ihale dokümanında belirtilmiştir) işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun
35. maddesinin (a) bendi gereğince kapalı teklif eksiltme sureti ihale edilecektir.
2- Bu işin tahmini keşif bedeli Tablo-2’de belirtilen dağıtım şekli de nazara alınarak
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “2020 Yılı Yapı Yaklaşık Maliyetleri Hakkındaki Tebliği” esas
alınarak aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanmış olup, toplam 59.466.732,98.TL’dir, Geçici
Teminat Bedeli ise 1.785.000,00 TL’dir.
TABLO:1
İL

İLÇE

MAHALLE ETAP ADA

ELAZIĞ MERKEZ SÜRSÜRÜ
ELAZIĞ MERKEZ SÜRSÜRÜ

1
1

PARSEL

684 4, 5, 6, 7,8
684 4, 5, 6, 7,8

ARSA
ALANI
(m²)
9.264,00
9.264,00

TOPLAM
YAKLAŞIK
İNŞAAT ADET
MALİYET TL.
ALANI m²
KONUT 22.134,00 150 59.466.732,98
TL
İŞ YERİ 4.990,00 16
CİNSİ

TABLO:2
Hak Sahiplerine ait konut sayısı
Yüklenici firmaya ait konut sayısı
Elazığ Belediyesine ait iş yeri payı
Yüklenici firmaya ait iş yeri payı

DAĞITIM LİSTESİ
90 Adet (Detaylı Dağıtım cetveli İhale
dokümanındadır.)
60 Adet (Detaylı Dağıtım cetveli İhale
dokümanındadır.)
%25 (Detaylı Dağıtım cetveli İhale
dokümanındadır.)
%75 (Detaylı Dağıtım cetveli İhale
dokümanındadır.)

Detaylı Dağıtım Cetveli İhale
Dokümanındadır.
3- İhale 02.03.2021 Salı günü saat 14.00’de Belediyemiz Encümen Toplantı salonunda
Encümen huzurunda yapılacaktır.
4- İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde ücretsiz görüleceği gibi ihaleye iştirak
edilmesi halinde 1.000,00 TL bedel karşılığında Belediyemiz Yapı Kontrol Müdürlüğünden temin
edilecektir. Ayrıca Teklif verecek kişiler ayrıntılı bilgi için Elazığ Belediyesi Yapı Kontrol
Müdürlüğünden veya (424) 248 47 02 (dâhili 1505) nolu telefondan bilgi alabileceklerdir.
5- İhaleye katılmak isteyen isteklilerden, aşağıdaki şartlar aranır.
5.1- Kanuni ikametgâhı olması,
5.2- T.C. Kimlik numarasını içeren Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi (Gerçek Kişiler
için).
5.3- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve
Sanatkârlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,
a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf
ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu
yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya
Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her
birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge,
5.4- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
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b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her
birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge,
5.5- İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifle bulunacak
kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi,
5.6- Geçici teminat tahmini keşif bedelin % 3’ ü oranına tekabül eden 1.785.000,00 TL
bedelinin ihale saatinden önce yatırıldığına dair makbuzu veya teminat mektubu, Devlet Tahvili,
Hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.
5.7- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile
ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi
5.8- Elazığ Belediyesine borcu olmadığına dair belge, (bu belge Mali Hizmetler
Müdürlüğüne bağlı Gelir Servisinden temin edilecektir)
5.9- İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz,
5.10- a) İsteklilerden, bu ihalede; son on beş yıl içinde bir (tek) sözleşme kapsamında
toplam inşaat alanının %25 (yirmibeş)’inden az olmamak üzere ihale konusu veya özel işler ile
benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler istenecektir.
b) Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak
mühendislik ve mimarlık bölümleri:
MİMAR VE İNŞAAT MÜHENDİSİDİR
c) Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler;
11/06/2011 TARİH VE 27961 SAYILI RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANAN YAPIM
İŞLERİNDE İŞ DENEYİMİNDE DEĞERLENDİRİLECEK BENZER İŞLERE DAİR
TEBLİĞDE YER ALAN B/III GRUBU İŞLERİ BENZER İŞ OLARAK KABUL
EDİLECEKTİR
5.11- Gelir ve kurumlar vergisi borcu bulunmadığına dair belge.
5.12- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre cezalı olmadığına dair belge (İsteklinin
yazılı taahhüdü)
6- İhaleye katılacak olan istekliler ihale dokümanında istenilen belgeleri 02.03.2021 Salı
günü (ihale günü) saat 14.00’e kadar kapalı bir zarf içerisinde İhale Komisyon başkanlığına
(Encümene) sıra numaralı alındı karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Bu saatten sonra
verilecek teklif mektupları veya herhangi bir nedenden dolayı (Telgraf ve postada) meydana
gelecek gecikmeler kabul edilmez, Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde
dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı, soyadı
veya ticari unvanı ile açık adresi yazılacaktır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen
saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez.
7- Tablo-1’de sunulan konut sayısına bağlı inşaat alanlarının, Tablo-2’de belirtilen
taşınmazların paylaşımı yapılarak, kat karşılığı inşaat esasına göre ve ekli mahal listesine uygun
olarak, asgari toplam 27.124,00 m² yapı inşaat alanlı 150 adet Konut ve 16 adet depolu dükkân
yaptırılacaktır.
8- En uygun teklif; Yüklenici firma anahtar teslimi şeklinde, iskân ruhsatı alınmış, kat
mülkiyetine geçilmiş, tüm ada içi alt ve üst yapı bağlantıları yapılmış (ferdi abonelikler hariç),
ada içi peyzaj ve çevre düzenlemesi, iksa ve zemin iyileştirilmeleri bitirilmiş olarak İdare’ye
teslim edilerek, uygun bedelin belirlenmesinde; Tablo-2’de belirtilen dağıtım oranı nazara
alınarak hak sahiplerinden TL üzerinden en az bedel talep eden yüklenici tercih edilecektir.
9- İşbu yapım işi özeti, genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması
işinde, ihale şartnamesi ve eklerinde bulunan hükümler uygulanacaktır.
10- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde
ihale dokümanı ve sözleşme hükümleri uygulanacaktır
1211/1-1
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ALTYAPI, ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ, ÇEVRE AYDINLATMA VE TELEKOM
ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Samsun Bafra (Sera) Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis
Heyet Başkanlığından:
Tarım ve Orman Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın
sorumluluğu altında yapılacak olan, Samsun Bafra (Sera) Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi
Bölgesi (119,4 Ha.) alanına ait Altyapı ve Elektrik Dağıtım Şebekesi Yapım İşi, birim fiyat esası
ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı
teklif usulü ile ihale edilecektir.
1- İdarenin Adresi
: Bafra Ticaret ve Sanayi Odası, Hacınabi Mh. HacıAhmet
Sk. No: 6 Bafra/SAMSUN
2- İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Samsun Bafra TDİOSB alanına ait Yol, İçme Suyu,
Yağmursuyu, Atıksu ve Atıksu Paket Arıtma Tesisi
İnşaatlarından Müteşekkil Altyapı Yapımı ve Elektrik
Dağıtım Şebekesi, Çevre Aydınlatma ve Telekom
Şebekesi Yapım İşi
b) Yapılacağı yer
: Bafra/ SAMSUN
c) İşe başlama tarihi
: Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en
geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe
başlanacaktır.
d) İşin süresi
: 31.08.2022 tarihine kadar tamamlanacaktır.
e) Keşif Bedeli (2020 B.F. ile) : 30.656.610,28 ₺
f) Geçici Teminatı
:
919.698,31 ₺
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel
Müdürlüğü, 8. Kat İhale Odası, Üniversiteler Mahallesi,
Dumlupınar Bulvarı, No:161 Çankaya/ANKARA
b) Tarihi ve saati
: 02/03/2021 - Saat 11.00
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.
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
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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.
Bu ihalede, benzer iş olarak kabul edilecek 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, 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.
3) İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer
belgeleri.
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yılsonu
bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin,
yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu
kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali
müşavir tarafından standart formalarda yer alan “bilanço bilgileri tablosuna” uygun olarak
düzenlenen belgeyi sunmaları gerekmektedir.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir
yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa
vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen
varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),
b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının
(öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat
maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve
belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın
inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan
yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının
ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
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Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin
ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali
müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen
bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o
ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından
onaylanmış olması gereklidir.
Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların
bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke
mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik
edilebilir.
4) İş hacmini gösteren belgeler
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini
sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen
yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25'inden, taahhüt altında devam eden yapım
işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise teklif ettiği
bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı
kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı
yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini
sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden
yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım
işlerinin parasal tutarını tevsik etmek üzere; fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, yeminli
mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri
sunulur.
Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi
dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke
mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış
olması gereklidir.
D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya
daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması
durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın
korunduğunu gösteren belge.
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F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.
G) Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ihale
dokümanında yer alan standart form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız
adına alınacak Geçici Teminat.
H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.
İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
J) 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
dosyası, en geç ihale günü saat 11.00’a kadar, Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel
Müdürlüğü, 8. Kat İhale Odası, Üniversiteler Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No:161
Çankaya/ANKARA adresine 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 şartnamede 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 Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü,
Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanlığı, 11. Kat, Üniversiteler Mahallesi,
Dumlupınar Bulvarı, No:161 Çankaya/ANKARA 1106 numaralı açık büro veya Samsun Bafra
(Sera) Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığı, Bafra
Ticaret ve Sanayi Odası, Hacınabi Mh. HacıAhmet Sk. No:6 Bafra/SAMSUN adreslerinde
görülebilir veya 1.000,00 ₺ karşılığı Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel
Müdürlüğü, Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanlığı, 11. Kat, Üniversiteler
Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No:161 Çankaya/ANKARA 1106 numaralı açık bürodan 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 Heyet Başkanlığımız, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
885/2-2
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Adalet Bakanlığından:
İstanbul 2. İcra Müdürlüğünün 2019/23419 Esas (Eski Esas: 2004/15085) sayılı
dosyasının imha edilmiş olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya
Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında
Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve
anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.
1261/1-1
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Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden:
İPTAL İLANI
16 Şubat 2021 tarih ve 31397 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ilanımızda yer alan
aşağıdaki kadrolar iptal edilmiştir.
OKUL

BÖLÜM/
PROGRAM

ÖĞRETİM
GÖREVLİSİ
2

Hemşirelik veya Ebelik lisans mezunu olup Hastane veya Sağlık
Kurumları Yönetimi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

2

Hemşirelik veya Ebelik lisans mezunu olup Hastane veya Sağlık
Kurumları Yönetimi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

2

Nöroloji uzmanı olmak veya Biyofizik uzmanı olmak veya ElektrikElektronik Mühendisliğinde tezli yüksek lisans yapmış olmak veya
İleri nörolojik bilimler, Temel nörolojik bilimler veya Nöroanatomi
alanında doktora yapmış olmak.

1

Biyoloji veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü lisans mezunu
olup, sağlık alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak

2

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık veya Psikoloji bölümlerinin
herhangi birinden lisans mezunu olmak. Alanında tezli yüksek lisans
yapmış olmak

2

Tıp Fakültesi mezunu olup, Radyoloji veya Radyoterapi alanında
uzmanlığını almış olmak veya Radyoterapi Fiziği alanında yüksek
lisans yapmış olmak.

2

Fizik bölümü lisans mezunu olup, Sağlık alanında tezli yüksek lisans
yapmış olmak.

Diyaliz

SAĞLIK
HİZMETLERİ
MESLEK
YÜKSEKOKULU

Elektronörofizyoloji

ÖZEL ŞATLAR

Radyoterapi

—— • ——

1371/1-1

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
VAKFIN ADI: HASGEV Hasan Güzel Muhtaç Çocuklara Eğitim ve Öğretim
Yardımlaşma Vakfı
VAKFEDENLER:Ali GÜZEL
VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE
NO’SU: İstanbul 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin 09.02.2021 tarihinde kesinleşen, 18.12.2020
tarihli ve E:2020/447, K:2020/797 sayılı kararı.
VAKFIN AMACI: Maddi olanaklardan yoksun, muhtaç öğrencilere, maddi ve manevi
yardım sağlamaktır.
VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000-TL (Yüzbin Türk Lirası)
YÖNETİM KURULU:
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:
Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Vakıflar Genel Müdürlüğünce
belirlenecek bir vakfa devredilir.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.
1264/1-1
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
VAKFIN ADI: Bir Adım Var Vakfı.
VAKFEDENLER: İpek Ilıcak Kayaalp.
VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul.
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE
NO’SU: İstanbul 26. Asliye Hukuk Mahkemesinin 03/02/2021 tarihinde kesinleşen 24/12/2020
tarihli ve E: 2020/361, K: 2020/515 sayılı kararı.
VAKFIN AMACI: Çocukların ve gençlerin engelleri aşabilmeleri ve hayallerine
ulaşabilmelerine becerilerinin mesleki olduğu kadar, yöneticilik ve liderlik vasıflarının da
geliştirilmesi ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmek.
VAKFIN MALVARLIĞI: 80.000 TL (SeksenbinTürkLirası) nakit.
YÖNETİM KURULU: İpek Ilıcak Kayaalp, Ayşe Ilıcak, Semih Kayaalp.
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın mal varlığı
mütevelli heyetinin belirleyeceği başka bir vakfa devredilir.
Türk Medeni Kanunu’nun 104. maddesi gereğince ilân olunur.
1243/1-1

—— • ——
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
VAKFIN ADI: Rahmet İnsanlığa Hizmet Vakfı.
VAKFEDENLER: Rahmet İlim ve Hizmet Derneği.
VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL.
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE
NO’SU: İstanbul Anadolu 30. Asliye Hukuk Mahkemesinin 09.02.2021 tarihinde kesinleşen
21.12.2020 tarihli ve E: 2019/623, K: 2020/662 sayılı kararı.
VAKFIN AMACI: Sosyal sorumluluk bilincini, yardımlaşma ve dayanışma şuurunu
geliştirerek sosyal, eğitim ve kültür faaliyetleriyle tüm insanlığa yardım ve hizmet etmek ve
senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.
VAKFIN MAL VARLIĞI: İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Tepeören Mahallesi, G22B08C3C
pafta, 7213 ada, 7 parsel sayılı, “arsa” vasıflı gayrimenkulün 4,17 m2 hissesi, İstanbul İli, Tuzla
İlçesi, Tepeören Mahallesi, G22B08C3C pafta, 7213 ada, 4 parsel sayılı, “arsa” vasıflı
gayrimenkulün 147,43 m2 hissesi ile bu arsa üzerinde bulunan 192 m2 yüzölçümlü tek katlı, çelik
karkas 3. sınıf ticari iş yeri,
34 ST 9114 Plakalı, Fiat Marka, Kamyonet Cinsi, 2011 Model, 263 Doblo Dynamıc 1.3
90 PS, Siyah (Metalik) Renkli, Motor No: 199A30004140471, Şase No: NM426300009107577.
YÖNETİM KURULU: Sedat METİN, Yücel YILMAZ, Uğur GÜLTEKİN.
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Tasfiyesinden arta
kalan malvarlığı Mütevelli Heyetin uygun göreceği bir vakıf veya kuruma devredilir.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.
1244/1-1
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Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimleri için 2547 sayılı Kanunun 26. 24. ve 23.
maddesinde belirtilen asgari koşulların yanında, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama
Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.
Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca
Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın
listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye
katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım yayınlarını (CD veya USB) taşınabilir belleğe
ekleyerek Rektörlüğümüze ilan tarihinden itibaren on beş (15) gün içinde bizzat başvurmaları
gerekmektedir.
Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyen adayların özgeçmişlerini, noterden
tasdikli doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını (CD veya USB) taşınabilir belleğe
4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek ilan tarihinden itibaren on beş (15) gün içinde bizzat
başvurmaları, ayrıca Doçent kadrosuna başvuracak adayların Üniversitelerarası Kurul tarafından
değişecek bilim alanları için ayrı ayrı belirlenen ve halen yürürlükte olan Doçentlik kriterlerini
sağlamış olmaları gerekmektedir.
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli
doktora belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını (CD veya USB) taşınabilir belleğe 4 nüsha
halinde dilekçelerine ekleyerek ilan tarihinden itibaren on beş (15) gün içinde ilgili birime bizzat
başvurmaları gerekmektedir.
Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim
Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. maddesinin 7. fıkrasının (ç) bendi
uyarınca yabancı dille eğitim yapan bölümlerde yabancı dil şartı aranmaktadır.
Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış
olması gerekmektedir.
Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile
postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
TIP FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
Ortopedi ve
Travmatoloji
İç Hastalıkları

Kadro
Unvanı

Adet

Profesör

1

Profesör

1

Profesör

1

Aranan Şartlar

- Çocuk Kardiyoloji Uzmanı olmak.
-El, kol, omuz cerrahisi konularında deneyim sahibi olmak
ve çalışmalar yapmış bulunmak.
- Gastroenteroloji uzmanı olmak.
- Endoskopik ultrasonografi konusunda deneyimli olmak.
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İç Hastalıkları
Ortopedi ve
Travmatoloji
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Profesör

1

Doçent

1

Çocuk Sağlığı ve

Dr. Öğr.

Hastalıkları

Üyesi

Ortopedi ve

Dr. Öğr.

Travmatoloji

Üyesi

1

1
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- Endokrinoloji uzmanı olmak,
- Tiroid ve gebelikle ilgili çalışmalar yapmış bulunmak.
- Ayak bileği konusunda deneyim sahibi olmak ve
çalışmalar yapmış bulunmak.
- Çocuk Genetik Hastalıkları uzmanı olmak.
- Dirsek eklem rahatsızlıkları konusunda deneyim sahibi
olmak.

ECZACILIK FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı

Klinik Eczacılık

Kadro
Unvanı
Dr. Öğr.
Üyesi

Adet

1

Aranan Şartlar
- Eczacılık lisans mezunu olmak,
- Klinik Eczacılık Anabilim Dalında Doktorası olmak.

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm

Spor Yöneticiliği

Kadro
Unvanı
Dr. Öğr.
Üyesi

Adet

1

Aranan Şartlar
- Spor Yöneticiliği alanında doktora yapmış olmak,
- Spor Pazarlaması konusunda çalışmalar yapmış olmak.

SENOLOJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
Anabilim Dalı
Genel Senoloji

Kadro
Unvanı
Profesör

Adet
1

Aranan Şartlar
- Radyoterapi uzmanı olmak

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Anabilim Dalı

Genom Çalışmaları

Kadro
Unvanı
Dr. Öğr.
Üyesi

Adet

1

Aranan Şartlar

- Genom konusunda çalışmaları bulunmak.

BAŞVURU ADRESİ:
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
Kerem Aydınlar Kampüsü, Kayışdağı Cad. No: 32 Ataşehir-İSTANBUL
Tel: 0216 500 44 44

1180/1-1
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KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI
Üniversitemize 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme
ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Fakülte
bünyesine tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.
Doktor Öğretim Üyesi başvurularında "KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyeliğine
Yükseltme ve Atanma Kriterleri Yönergesi" uyarınca Yükseköğretim Kurulu tarafından
belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 60 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim
Kurulu tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından eşdeğer bir puan almış olmak
gerekmektedir.
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların, dilekçeleri ile birlikte 4 adet
vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmişi, nüfus cüzdanı sureti, vukuatlı nüfus kayıt
örneği, askerlik durumunu gösteren belge örneği, Yabancı Dil Sınav Belgesi, Lisans Belgesinin
Onaylı örneği, Yüksek Lisans Belgesinin Onaylı örneği, Doktora Belgesinin Onaylı örneği,
yurtdışı mezuniyeti için denklik belgesi, yayın listesi, yüksek lisans ve doktora tezleri, bilimsel
çalışma ve yayınları, verdiği dersleri ve yönettiği doktora çalışmalarını kapsayan dört (4) takım
dosya ile Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Mali İşler Direktörlüğü’ne başvuruda bulunmaları
gerekmektedir.
Başvurular şahsen veya posta yolu ile KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları ve
Mali İşler Direktörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine
yapılacaktır. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren onbeş (15) gündür. Eksik belgeli ve süresi
içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Duyurulur.
İlk Başvuru Tarihi : 18.02.2021
Son Başvuru Tarihi : 05.03.2021
BİRİM
Tıp
Fakültesi

BÖLÜM/ALAN
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/
Tıbbi Farmakoloji Anabilim
Dalı

UNVANI
Doktor
Öğretim
Üyesi

SAYISI

ARANAN ŞARTLAR

1

Eczacılık lisans mezunu olmak.
Farmakoloji alanında doktorasını yapmış
olmak. Bu alanında yayın ve çalışmaları
olmak.

—— • ——
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KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden:
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI
KTO Karatay Üniversitesi aşağıda belirtilen Fakülte ve Yüksekokul bünyesine Araştırma
Görevlisi alacaktır.
Başvurular ilanda belirtilen yolla şahsen (KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları ve
Mali İşler Direktörlüğüne) veya postayla (KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü İnsan Kaynakları
ve Mali İşler Direktörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA) adresine
yapılmalıdır. İlanda belirtilen tarihten sonra elimize geçen ve eksik belgeli müracaatlar kabul
edilmeyecektir.
Duyurulur.
Müracaatların Başlama Tarihi : 18.02.2021
Son Müracaat Tarihi
: 05.03.2021
Ön Değerlendirme Tarihi
: 09.03.2021
Sınav Tarihi
: 12.03.2021
Değerlendirme Tarihi
: 16.03.2021
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UNVANI

ŞARTLARI
İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olmak, aynı
alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak. En az
1 yıl mesleki deneyimi olmak. ALES sayısal

Mühendislik
Fakültesi

İnşaat
Mühendisliği

puan türünden en az 70 ve Yükseköğretim
1

Bölümü

Arş. Gör. Kurulu tarafından belirlenen merkezi bir
yabancı dil sınavından en az 50 puan veya
eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından
kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna
denk bir puan almış olmak.
Mimarlık lisans mezunu olmak, aynı alanda
tezli yüksek lisans yapıyor olmak. En az 1 yıl
mesleki deneyimi olmak. ALES sayısal puan

Mimarlık
Bölümü

türünden en az 70 ve Yükseköğretim Kurulu
1

Arş. Gör. tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil
sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen
bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan

Güzel Sanatlar

almış olmak.

ve Tasarım

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı lisans mezunu

Fakültesi

olmak, Mimarlık anabilim dalında tezli yüksek
lisans yapıyor olmak. En az 1 yıl mesleki
İç Mimarlık
Bölümü

deneyimi olmak. ALES sayısal puan türünden
1

Arş. Gör. en az 70 ve Yükseköğretim Kurulu tarafından
belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından en
az 50 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim
Kurulu tarafından kabul edilen bir yabancı dil
sınavından buna denk bir puan almış olmak.
Uzay Mühendisliği lisans mezunu olmak, bu
alanda veya İleri Teknolojiler alanında tezli
yüksek lisans yapıyor olmak. ALES sayısal

Uygulamalı
Bilimler
Yüksekokulu

puan türünden en az 70 ve Yükseköğretim
Pilotaj Bölümü

1

Arş. Gör. Kurulu tarafından belirlenen merkezi bir
yabancı dil sınavından en az 50 puan veya
eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından
kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna
denk bir puan almış olmak.
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Ebelik lisans mezunu olmak, aynı alanda tezli
yüksek lisans yapıyor olmak. ALES sayısal
puan türünden en az 70 ve Yükseköğretim
Ebelik Bölümü

1

Arş. Gör.

Kurulu tarafından belirlenen merkezi bir
yabancı dil sınavından en az 50 puan veya
eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından
kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna
denk bir puan almış olmak.
Odyoloji lisans mezunu olmak, aynı alanda tezli
yüksek lisans yapıyor olmak. ALES sayısal
puan türünden en az 70 ve Yükseköğretim

Sağlık
Bilimleri

Odyoloji Bölümü

1

Arş. Gör.

Kurulu tarafından belirlenen merkezi bir
yabancı dil sınavından en az 50 puan veya
eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından

Yüksekokulu

kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna
denk bir puan almış olmak.
Hemşirelik lisans mezunu olmak. Hemşirelik
tezli yüksek lisans programlarından birine
kayıtlı veya mezun olmak. ALES sayısal puan
Hemşirelik
Bölümü

türünden en az 70 ve Yükseköğretim Kurulu
1

Arş. Gör. tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil
sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen
bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan
almış olmak.

İstenen Belgeler
1- Başvuru Dilekçesi (Üniversite Web Sitesinde)
2- Başvuru Formu (Üniversite Web Sitesinde)
3- Özgeçmiş (CV)
4- Onaylı Nüfus Cüzdanı Sureti veya Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (e-Devlet belgesi
kabul edilmektedir.)
5- Bir Adet Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)
6- Onaylı Mezuniyet Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans (varsa), Doktora (varsa) Mezuniyet
Belgesi) (e-Devlet belgesi kabul edilmektedir.)
7- Onaylı Transkript Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans (varsa), Doktora (varsa))
8- ALES ve Yabancı Dil Belgesi (YDS-YÖKDİL veya muadili)
9- Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denklik belgesi
10- Askerlik durumuna ilişkin belge (Erkek Adaylar için) (e-Devlet belgesi kabul
edilmektedir.)
11- Alanında tecrübe sahibi olduğunu gösterir onaylı çalışma belgesi. (Özel Şartlarda
“tecrübe şartı” isteniyorsa) (staj, gönüllü çalışma vb. tecrübeler dikkate alınmayacaktır.)
12- Devam Eden Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenimi Hakkında Öğrenci Belgesi.
(e-Devlet belgesi kabul edilmektedir.)
1236/1-1

Sayfa : 70

RESMÎ GAZETE

18 Şubat 2021 – Sayı : 31399

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1365/1-1

18 Şubat 2021 – Sayı : 31399

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 71

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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RESMÎ GAZETE

Sayfa : 73

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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RESMÎ GAZETE

Sayfa : 75

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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RESMÎ GAZETE

Sayfa : 77

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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RESMÎ GAZETE
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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RESMÎ GAZETE
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1342/5/1-1

Sayfa : 86

RESMÎ GAZETE

18 Şubat 2021 – Sayı : 31399

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Sayfa : 89

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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RESMÎ GAZETE
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TCDD 2. Bölge Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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RESMÎ GAZETE
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TCDD 2. Bölge Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Nükleer Düzenleme Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği
–– Devlet Malzeme Ofisi Memurları Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Devlet Malzeme Ofisi Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Devlet Malzeme Ofisi Sözleşmeli Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Devlet Malzeme Ofisi Sözleşmeli Personeli Sicil Amirleri Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bilgisayar Mühendisleri Odası Ana
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞ
–– Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliğinin Unvanının Değiştirilmesi
ve Hizmet İhracatçıları Birliği Kurulmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat
2018/3)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: İhracat 2021/1)
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YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 12/1/2021 Tarihli ve 2016/78497 Başvuru Numaralı
Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 22/1/2021 Tarihli ve 2018/13422 Başvuru Numaralı
Kararı
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41

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
51
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
53
c - Çeşitli İlânlar
63
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma
Senetlerinin Günlük Değerleri
105

DUYURU
Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,
Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile
abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.

