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İçişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığından:
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

ÖĞRENİM, EĞİTİM VE YETİŞTİRME MASRAFLARININ TESPİT VE
TAHSİLİ İLE YÜKLENME VE KEFALET SENEDİNİN

DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı;
a) Mecburi hizmet veya ilk sözleşme süresini tamamlamadan sağlık sebepleri hariç her

ne şekilde olursa olsun, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından ay-
rılan veya ilişiği kesilen personele yapılan öğrenim, eğitim ve yetiştirme masraflarının tespiti,
takip ve tahsiline,

b) Öğrenciler ile sözleşmeli subay ve astsubay adayları için yüklenme ve kefalet senedi
düzenlenmesine,

c) Başarısızlık, disiplinsizlik ve diğer sebeplerle ayrılan veya ilişiği kesilen öğrenciler
ile sözleşmeli subay ve astsubay adaylarına, Devletçe yapılan harcamaların karşılığı olarak tes-
pit edilecek tazminatın hesaplanması, takip ve tahsiline,

ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;
a) Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından sağlık sebepleri

hariç her ne şekilde olursa olsun mecburi hizmet yükümlülüğünü tamamlamadan ilişiği kesilen
veya ayrılan subay, astsubay ve uzman jandarmaları,

b) Sözleşmeli subay ve astsubaylardan ilk sözleşme süresi içinde ilişiği kesilenleri,
c) Ön sözleşme dönemi içerisinde sağlık sebebi veya branş ve ihtisaslarının gerektirdiği

özel nitelikleri taşımama veya kaybetme halleri hariç olmak üzere, ilişiği kesilen sözleşmeli
subay ve astsubay adayları ile bunların kefillerini,

ç) İlişiği kesilen veya sağlık sebebi hariç ayrılan öğrencileri, bunların kefillerini ve ka-
nuni temsilcilerini,

kapsar.
(2) “Jandarma Genel Komutanlığında Görev Yapamaz”/“Sahil Güvenlik Komutanlı-

ğında Görev Yapamaz” veya “Öğrenciliğe Devam Edemez” kararlı sağlık kurulu raporu alanlar,
vazife malulü olarak ayrılanlar, vefat edenler ile Akademide ön lisans, lisans, lisansüstü eğitimi
veya eğitim merkezlerinde subay ve astsubay naspedilmek üzere eğitim alan şehit veya vazife
malulü eş veya çocuklarından akademik başarısızlık sebebiyle ilişikleri kesilenler hakkında bu
Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat,

Görev ve Yetkileri Kanununun 13/A ve ek 14 üncü maddeleri, 13/6/2001 tarihli ve 4678 sayılı
Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Ka-
nunun 18 inci maddesi ile 9/7/1982 tarihli ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanu-
nunun ek 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Akademi: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığını ve bağlılarını,
b) Alacağın takibinden sorumlu birim: İlgisine göre Mali Hizmetler Başkanlığı veya

Strateji Geliştirme Başkanlığınca belirlenecek öğrenim, eğitim ve yetiştirme masraflarının
tahsil ve takibinden sorumlu birimi,
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c) Eğitim merkezi: Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı per-
sonelinin, branş ve ihtisas kapsamındaki kadro görevlerine yönelik meslek içi eğitimlerinin
tek elden icrası maksadıyla teşkil edilen; ismi, kuruluşu ve teşkilatı İçişleri Bakanlığı, Millî
Savunma Bakanlığı veya Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının ku-
ruluş ve kadrolarında gösterilen her türlü eğitim ve öğretim kurumunu,

ç) Eğitim öğretim dönemi: İntibak eğitimini müteakip başlayacak dönemi,
d) Eğitim vermekle görevlendirilen diğer birimler: Eğitim merkezleri dışındaki hizmet

içi eğitim vermekle görevlendirilen birimleri,
e) Hizmet içi eğitim: Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı per-

sonelinin yeni veya ilk kez atandığı bir göreve ilişkin bilgi vermek, yeni gelişen bir teknoloji,
teçhizat veya silah sistemine ilişkin bilgilendirme yapmak, değişen mevzuat ve uygulamalar
hakkında güncel bilgiler vermek, kolluk görevlerine ilişkin özel alanlarda bilgilendirme yapmak
üzere, yurt içi ve/veya yurt dışında teorik veya uygulamalı her türlü kurs, eğitim, sertifika prog-
ramı, seminer, konferans, panel, sempozyum, kongre gibi faaliyetleri,

f) İlk sözleşme süresi: Sözleşmeli subay ve astsubayların ilk nasıp tarihleri ile başlayan
sözleşme süresini,

g) İntibak eğitimi: Mesleki disipline uyum sağlamak için verilen eğitimi,
ğ) İntibak süresi: Öğrenciler ile sözleşmeli subay ve astsubay adaylarının intibak eği-

timine katılımı ile başlayan ve yemin etmesi ile sona eren süreyi,
h) Mali Hizmetler Başkanlığı: Jandarma Genel Komutanlığı Mali Hizmetler Başkanlı-

ğını,
ı) Maliyet raporu: Ek-3’te yer alan maliyet kalemleri esas alınarak hesaplanan eğitim

maliyetlerini gösteren raporu,
i) Öğrenci: Subay, astsubay veya uzman jandarma naspedilmek üzere, Jandarma Genel

Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına eğitim ve/veya öğretim kurum-
larında öğrenim gören kişileri,

j) Ön sözleşme dönemi: Sözleşmeli subay ve astsubayların, subay veya astsubay nas-
pedilmeden önce eğitime başladıkları tarih ile ilk nasıp tarihlerine kadar olan dönemi,

k) Personel: Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli
ve mecburi hizmet yükümlülüğü bulunan subay, astsubay ve uzman jandarmalar ile ilk sözleş-
me süresi içinde yer alan sözleşmeli subay ve astsubayları,

l) Personel Başkanlığı: Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlığı ile Sahil Gü-
venlik Komutanlığı Personel Başkanlığını,

m) Sözleşmeli astsubay adayı: Sözleşmeli astsubay yetiştirilmek amacıyla ön sözleşme
yapılarak eğitime alınanları,

n) Sözleşmeli subay adayı: Sözleşmeli subay yetiştirilmek amacıyla ön sözleşme yapı-
larak eğitime alınanları,

o) Strateji Geliştirme Başkanlığı: Sahil Güvenlik Komutanlığı Strateji Geliştirme Baş-
kanlığını,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenciler ile Sözleşmeli Subay ve Astsubay Adayları İçin Yüklenme ve Kefalet Senedinin
Düzenlenmesi, Tazminat Hesaplaması, Takip ve Tahsil Yöntemi

Öğrencilik veya ön sözleşme dönemi tahmini maliyeti hesabı, yüklenme ve kefalet
senedinin düzenlenmesi

MADDE 5 – (1) Öğrenciler ile sözleşmeli subay ve astsubay adayları için Ek-1’de yer
alan Kefalet Senedine yazılacak tutar her yıl Akademi tarafından belirlenir.

12 Mart 2021 – Sayı : 31421                                  RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 3



(2) Tahmini maliyet, Ek-2’de yer alan çizelgedeki gider kalemleri ve Türkiye İstatistik
Kurumu tarafından o yılın Ocak ayında açıklanan Tüketici Fiyat Endeksinin Bir Önceki Yılın
Aynı Ayına Göre Değişim Oranı (%) ve eğitimin azami süresi dikkate alınarak hesaplanır. He-
saplanan maliyet kefalet tutarı olarak belirlenir.

(3) Yüklenme ve Kefalet Senedi, öğrenci ve/veya kanuni temsilcilerine sözleşmeli su-
bay ve astsubay adayı ve bunların kefillerine imzalattırılıp notere tasdik ettirilir.

(4) Bu maddeye göre hesaplanan her türlü öğrencilik ve ön sözleşme dönemi maliyet-
lerine ilişkin evraklar 30 yıl süreyle saklanır. Ayrıca bu evrakların onaylı suretleri öğrenci ile
sözleşmeli subay ve astsubay adaylarının şahsi dosyasında muhafaza edilir.

Öğrenciler ile sözleşmeli subay ve astsubay adaylarının tazminat hesaplaması ile
takip ve tahsil yöntemi

MADDE 6 – (1) İlişiği kesilen öğrenciler ile sözleşmeli subay ve astsubay adaylarının
tazminat hesabı ve takibi Akademi tarafından yapılır. Tazminat hesaplaması, öğrenci ile söz-
leşmeli subay ve astsubay adayının, intibak eğitimini takip eden eğitim öğretimin başladığı ta-
rihten ilişiğinin kesildiği tarihe kadar olan süreyi kapsar. İntibak süresinde ayrılanlardan eğitim,
öğrenim ve yetiştirme masrafları geri alınmaz.

(2) Disiplinsizlik, başarısızlık veya diğer nedenlerle ilişiği kesilen öğrenci ile sözleşmeli
subay ve astsubay adaylarına gördüğü öğrenim veya eğitim süresince Devletçe yapılan mas-
rafları, Ek-2’de yer alan çizelgedeki maliyet kalemlerini kapsayacak şekilde hesaplanır. Dev-
letçe yapılan masraflar asıl borçlu olarak öncelikle sözleşmeli subay ve astsubay adaylarına,
reşit ise öğrencilere, değilse kanuni temsilcilerine, asıl borçludan alınamaması durumunda ise
kefalet sözleşmesinde yer alan kefillere, kefalet senedindeki miktarı aşmamak üzere mütesel-
silen kanuni faiziyle birlikte tazminat olarak ödettirilir. Sözleşmeli subay ve astsubay adayla-
rından askerlik yükümlülüğü bulunanların Devlete olan borçları, askerlikleri süresince ertele-
nir.

(3) Öğrenciler için tahakkuk eden tazminata, 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni
Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen faiz oranı, sarf tarihinden
tahsil tarihine kadar uygulanır.

(4) Sözleşmeli subay ve astsubay adaylarına, devletçe yapılan masraf, 21/7/1953 tarihli
ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tahakkuk ettirilerek,
sarf tarihinden tahsil tarihine kadar 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen faiz
oranı uygulanır.

(5) Tazminata ilişkin hazırlanan belgeler, öğrenciye, sözleşmeli subay ve astsubay aday-
larına, reşit değilse kanuni temsilcilerine, kefiller ile Hazine ve Maliye Bakanlığı birimlerine
gönderilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Personel İçin Maliyet Hesabı, Alınacak Senetler, Tazminat Hesaplanması,

Takip ve Tahsil Yöntemi
Maliyet hesabına dâhil edilecek eğitimler
MADDE 7 – (1) Subay, astsubay ve uzman jandarma naspedildikten sonra yurt içinde

ve yurt dışında yapılan eğitim maliyetlerinin hesabında;
a) Akademi, eğitim merkezlerinde ve eğitim vermekle görevlendirilen diğer birimlerde,

verilen hizmet içi eğitimler,
b) Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına ya-

pılan lisans, lisansüstü, tıpta uzmanlık veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimleri,
c) Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri

ve diğer eğitim kurumlarında verilen temel eğitimler,
ç) Özel veya resmî kurum ve kuruluşlarda verilen eğitim, kurs, staj ve ihtisaslar,
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d) Yurt dışında verilen öğrenim, staj, kurs ve ihtisaslar ile görgü ve bilgilerini artırmak
amacıyla yurt dışına gönderilenlere sağlanan eğitimler,

e) Başlangıç, temel veya tekâmül uçuş eğitimleri,
dikkate alınır.
Eğitim maliyetleri hesabı
MADDE 8 – (1) 7 nci maddede belirtilen eğitimlere ilişkin maliyetlerin hesabında;
a) Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Akademi bünyesinde

verilen kurs ve eğitimler için Ek-3’te yer alan çizelgeye göre hesaplanan kişi başı maliyeti,
b) Türk Silahlı Kuvvetleri ve diğer Devlet kurumları bünyesinde verilen eğitim ve kurs-

ların kendi mevzuatı doğrultusunda, mevzuatı olmaması durumunda Ek-3’te yer alan çizelgeye
göre hesaplanan maliyetleri,

c) (a) ve (b) bentleri dışında verilen eğitimlerde, kurslara katılma ve eğitim gideri öde-
meleri,

ç) Yurt dışı lisansüstü eğitim ve kurslar için yapılan ödemeler,
d) 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri

uyarınca personele yapılan ödemeler,
dikkate alınır.
(2) 7 nci maddeye göre yapılacak maliyet hesabı; 4678 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli

subay ve astsubaylardan muvazzaflığa geçenlerin ön sözleşme imzalama tarihinden itibaren
yapılır.

(3) Statü değiştirerek subay veya astsubay naspedilen personelin, maliyet hesabı Jan-
darma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında ilk göreve başlama tarihi esas
alınarak yapılır.

(4) Birinci fıkranın (ç) bendinin hesabında, 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet
Memurları Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesine göre yapılan maaş kesintileri düşülür.

(5) Birinci fıkranın (a) bendindeki kişi başı eğitimlerin maliyetleri Akademi, Jandarma
Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki eğitim merkezleri ve eğitim
vermekle görevlendirilen diğer birimler tarafından, her eğitim ve kurs dönemi sonunda hesap-
lanır.

(6) Birinci fıkra kapsamında yapılan eğitim ve kurs hesaplamalarına ait maliyet raporu
Akademi, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki eğitim
merkezleri ve eğitim vermekle görevlendirilen diğer birimler tarafından personelin özlük dos-
yasına veya evsaf kartına işlenmek üzere kursun kapanışına müteakip en geç üç ay içerisinde
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderilir. Herhangi bir sebeple
eğitimini tamamlamayan veya başarısız olan personele yapılan masraflar, eğitimden ayrıldığı
tarih dikkate alınarak maliyet raporuna dâhil edilir.

(7) Akademi veya eğitim merkezlerinde icra edilen eğitimler için başka birimler tara-
fından bir ödeme yapılması durumunda, yapılan maliyetlere ilişkin bilgiler ödeme yapan birim
tarafından, Akademi veya eğitim merkezlerine bildirilir ve maliyet raporuna işlenmesi sağla-
nır.

(8) Akademi veya eğitim merkezleri dışındaki eğitimler için ödeme yapan birimler,
ödeme evraklarının bir suretinin personelin kıta özlük dosyasına işlenmesini sağlar.

(9) Yurt dışı eğitim ve kurs ödemeleri gerçekleştiren birim tarafından, personele yapılan
harcama, döviz ve TL cinsinden Personel Başkanlığına bildirilir ve ödeme evraklarının bir
sureti personelin özlük dosyasına veya evsaf kartına işlenmesi sağlanır.

(10) Bu Yönetmeliğe göre hesaplanan hizmet içi eğitim ve lisansüstü eğitim maliyet-
lerine ilişkin evraklar 25 yıl süreyle ödeme yapan birimlerce saklanır.
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Yurt dışına eğitim amacıyla gönderilen personelden alınacak yüklenme senedi ile
muteber imzalı müteselsil kefalet senedi

MADDE 9 – (1) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 34 üncü
maddesine göre; öğrenim yapmak, yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak, staj yapmak
veya benzeri bir nedenle geçici süreli görevlendirilmek suretiyle, üç ay veya daha fazla süre
ile yurt dışına gönderilen personelden, örneği Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen Yük-
lenme Senedi ile Muteber İmzalı Müteselsil Kefalet Senedi alınır.

Personelin öğrencilik ve ön sözleşme dönemine ait maliyet hesabı
MADDE 10 – (1) Akademide öğrenim veya eğitim gören personelin, öğrencilik veya

ön sözleşme dönemine ilişkin maliyet hesabı, Ek-2’de yer alan çizelgedeki maliyet kalemlerini
kapsayacak biçimde Akademi tarafından yapılır.

(2) Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı adına, eğitimin bir
bölümünü veya tamamını Akademi haricinde gören personelin, öğrencilik ve ön sözleşme dö-
nemine ilişkin maliyet hesabı, öncelikle eğitim veya öğrenim kurumunun kendi mevzuatına
göre, olmaması durumunda Ek-2’de yer alan çizelgedeki maliyet kalemlerini kapsayacak bi-
çimde Akademi tarafından ilgili eğitim ve öğretim kurumundan talep edilir.

Personel tazminatının hesaplanması ile takip ve tahsil yöntemi
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında tahsil edilecek tazminatın hesaplaması

personelin ilişiğinin kesilmesinin ardından, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığı tarafından yapılır.

(2) Tazminat hesaplaması, 10 uncu maddeye göre hesaplanan öğrencilik veya ön söz-
leşme dönemi maliyeti ile 8 inci maddeye göre eğitim maliyetlerini kapsar.

(3) İlk sözleşme süresi içerisinde ilişiği kesilen sözleşmeli subay ve astsubaylar için ilk
sözleşme süresi yükümlülük süresi olarak kabul edilir.

(4) Tazminat hesaplaması yapılırken mecburi hizmet süresinin eksik kalan kısmı dikkate
alınır. Tazminat tutarı, yükümlülük sürelerinin eksik kalan kısmı ile orantılı olacak şekilde he-
saplanır. Noksan hizmet gün olarak hesaplanır.

(5) 7 nci maddedeki faaliyetlere ilişkin harcamaların maliyet hesaplamalarında, perso-
nelin fiilen katıldığı günler esas alınır.

(6) Yabancı memleketlere öğrenim, staj, kurs, ihtisas veya görgü ve bilgilerini artırmak
amacıyla gitmiş olanlardan, yurt dışında bulundukları süre içerisinde aldıkları aylık ve Devletçe
yapılan masrafların dört katı tutar tazminat hesaplamasına ayrıca eklenir.

(7) Altıncı fıkra hariç olmak üzere, 10 uncu maddeye göre hesaplanan öğrencilik ma-
liyeti ile 8 inci maddeye göre hesaplanan eğitim maliyetlerinden doğan alacaklar için yıl esas
alınarak, masrafların sarf tarihinden tahsil tarihine kadar, 3095 sayılı Kanunun 1 inci madde-
sinde belirtilen faiz oranına göre tazminat hesabı yapılır ve personelden tahsil edilir.

(8) Bu Yönetmelik kapsamına giren personelin tazminata esas evrakları, toplam yü-
kümlülük süresi ile eksik kalan yükümlülük süresi hesabı Personel Başkanlığı tarafından ilgi-
lisine göre Mali Hizmetler Başkanlığına veya Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilir.

(9) İlgilisine göre Mali Hizmetler Başkanlığı veya Strateji Geliştirme Başkanlığınca
belirlenecek esaslar doğrultusunda;

a) Tahsil edilecek tazminat (anapara) tutarının (döviz/TL cinsinden) hesaplanması,
b) Borç tutarının ilgililere bildirilmesi,
c) Tahsil edilecek tazminat tutarının takip ve tahsil,
işlemleri yerine getirilir.
(10) Sözleşmeli subay ve astsubaylara Devletçe yapılan masraf 6183 sayılı Kanununa

göre tahakkuk ettirilerek, sarf tarihinden tahsil tarihine kadar 6183 sayılı Kanunun 51 inci mad-
desinde belirtilen faiz oranı uygulanır.

(11) Tazminata ilişkin hazırlanan belgeler; tazminatı ödemekle yükümlü bulunanlara,
kefiller ile Hazine ve Maliye Bakanlığı birimlerine gönderilir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenciler, Sözleşmeli Subay ve Astsubay Adayları ile Personel İçin

Hesap Edilen Tazminatın Tahsilinde Taksitlendirme
Taksitlendirme ve tahsil yöntemleri
MADDE 12 – (1) Tahakkuk eden tazminatı ödemekle yükümlü bulunanların yazılı tak-

sitlendirme talepleri, alacağın takibinden sorumlu birim tarafından alınarak Hukuk Hizmetleri
Başkanlığına uygun görüş/onay için gönderilir. Uygun görüş/onay alınmasını müteakip tazmi-
nat tutarı taksitlendirilebilir.

(2) Taksitlendirme süresi azami beş yıl olup bu süre içerisinde tazminat faiziyle birlikte
tahsil edilir. Ödeme güçlüğünde bulunduğunu ispatlayan borçlunun talebi ve bu talebin uygun
görülmesi halinde taksitlendirme süresi uzatılabilir.

(3) Tahakkuk eden tazminatı ödemekle yükümlü bulunanların yazılı taksitlendirme ta-
lebi üzerine, alacağın takibinden sorumlu birim taksitlendirme süresi, taksit sayısı ve tutarları
ile ödeme zamanlarını belirleyen bir ödeme planı yapar. Tahakkuk eden tazminatı ödemekle
yükümlü bulunanların taksitlerini ödeme planına uygun ve vadesinde düzenli olarak ödeye-
ceklerine dair borçlu ve alacağın takibinden sorumlu birim arasında sulh sözleşmesi yapılır.

(4) Tahakkuk eden tazminatı ödemekle yükümlü bulunanların, taksitlendirme taleplerine
ilişkin Hukuk Hizmetleri Başkanlığının uygun görüş/onayı alınıncaya kadar, dilekçede belir-
tilen ilk taksit miktarını hemen, takip eden taksitleri de düzenli olarak öderler. Ödenen tüm
taksitler asıl borçtan mahsup edilir. Yetkili makamdan alınan taksitlendirme onayında karar-
laştırılan taksit miktarı, ödenen taksit miktarından fazla olduğu takdirde, onayda belirtilen ilk
taksit tarihinden itibaren geçen taksit sürelerine ait toplam fark peşin olarak tahsil edilir.

(5) Sulh sözleşmesi hükümleri yerine getirilmediği takdirde tazminat alacağı muaccel
olur. Alacak muaccel olduğu tarihten itibaren 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre be-
lirlenen gecikme zammı oranında hesaplanan faizi ile birlikte takip ve tahsil edilir.

(6) Taksitlendirme işlemleri ile takip ve tahsil işlemleri bir ilâ beşinci fıkralarda yazılı
esaslar ile 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel
Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname
hükümlerine göre yürütülür.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, Jandarma

Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Akademiden ilişiği kesilenlerden, tazminat
takip ve tahsil işlemleri başlatılmış olanlara 3/9/1985 tarihli ve 18857 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Askeri Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yük-
sek Okullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan
Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönet-
melik ile 17/12/2005 tarihli ve 26026 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuv-
vetleri Personelinin Öğrenim, Eğitim ve Yetiştirme Masraflarının Tespitine Dair Yönetmelik
hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı ile Hazine ve Maliye

Bakanı müştereken yürütür.
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Ticaret Bakanlığından:
DÜZENLENMEMİŞ ALANDA KARŞILIKLI

TANIMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Konseyinin

1/95 sayılı Kararı neticesinde yürürlüğe giren Gümrük Birliği kapsamında Avrupa Birliği’nde
ortak bir düzenlemeye tabi olmayan veya bazı özellikleri ortak düzenlemelerin kapsamı dışında
kalan ürün gruplarının Türkiye ve Avrupa Birliği piyasasında serbest dolaşımını teminen kar-
şılıklı tanıma prensibinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Konseyinin 1/95 sa-

yılı Kararı neticesinde yürürlüğe giren Gümrük Birliği kapsamında olup Avrupa Birliğinin
ortak bir düzenlemesine tabi olmayan veya bazı özellikleri ortak düzenlemelerin kapsamı dı-
şında kalan ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak piyasada bulundurulan ürünleri kap-
sar.

(2) Bu Yönetmelik, yetkili kuruluşlar tarafından bir ulusal teknik kurala dayanarak alınan
ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak piyasada bulundurulan ürünlerin doğrudan ya da
dolaylı olarak piyasaya erişiminin kısıtlanması ya da engellenmesine neden olan idari kararları
kapsar. Bir ulusal kurala dayanan ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak piyasada bu-
lundurulan ürünlerin doğrudan ya da dolaylı olarak kısıtlanması ya da yasaklanmasına neden
olan tüm idari işlemler idari karar sayılır.

(3) Bu Yönetmelik;
a) Mahkeme kararlarını, hakem heyetleri ve tahkim kurullarınca alınmış kararları,
b) Yasadışı örgütler ya da suç örgütleriyle veya ırkçılık, ayrımcılık ya da yabancı düş-

manlığı niteliğindeki suçlarla bağlantılı terim, sembol veya materyale ilişkin bir suçun soruş-
turması veya kovuşturması sırasında alınan yargı kararlarını,

kapsamaz.
(4) Bu Yönetmelik;
a) Kamu alım işlemleri için hazırlanan teknik şartnamelere,
b) Resmi dilin kullanılmasına ilişkin yükümlülüklere,
c) Silahlara ilişkin düzenlemelere,
uygulanmaz.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve

Teknik Düzenlemeler Kanununun 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak piyasada bulundurulan ürün: Avrupa Bir-

liği üyesi bir ülkedeki ilgili mevzuata uygun olarak ya da o ülkede herhangi bir mevzuata tabi
olmadan o ülkenin nihai kullanıcılarına sunulmuş olan ürün veya ürün grubunu,
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b) Bakanlık: Ticaret Bakanlığı (Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü)’nı,
c) Dağıtıcı: Ürünü, tedarik zincirinde yer alarak piyasada bulunduran, imalatçı veya it-

halatçı dışındaki gerçek veya tüzel kişiyi,
ç) Geri çağırma: Nihai kullanıcının elinde bulunan ürünün iktisadi işletmeciye geri ge-

tirilmesini amaçlayan her türlü önlemi,
d) İktisadi işletmeci: İmalatçı, yetkili temsilci, ithalatçı veya dağıtıcıyı,
e) İmalatçı: Aşağıda belirtilen gerçek veya tüzel kişiyi;
1) Ürünü imal ederek veya ürünün tasarımını veya imalatını yaptırarak veya kendi isim

veya ticari markası ile piyasada bulunduran gerçek veya tüzel kişiyi,
2) Türkiye ya da Avrupa Birliği’nde yasal olarak piyasada bulundurulan bir ürünün, o

ülkede geçerli kurallara uygunluğunu etkileyebilecek şekilde değiştiren gerçek veya tüzel ki-
şiyi,

3) Ürünün veya ürüne eşlik eden belgelerin üzerine ismini, ticari markasını veya diğer
ayırt edici unsurları iliştirerek kendini imalatçı olarak tanıtan kişiyi,

f) İthalatçı: Ürünü ithal ederek piyasada ilk kez bulunduran Türkiye’de yerleşik gerçek
veya tüzel kişiyi,

g) Meşru kamu yararı gerekçesi: Genel ahlak, kamu düzeni veya kamu güvenliği; in-
sanların, hayvanların veya bitkilerin sağlığının ve yaşamının korunması; sanat değeri veya
tarihi ya da arkeolojik değer taşıyan ulusal varlıkların veya sınai ya da ticari mülkiyetin ko-
runması veya diğer bir üstün kamu yararını,

ğ) Nihai kullanıcı: Bir ürünü ticaret, iş, zanaat ve mesleki faaliyetler dışında tüketici
olarak ya da sanayi veya mesleki faaliyeti için elinde bulunduran, Türkiye’de yerleşik veya
ikamet eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

h) Ön izin süreci: Yetkili kuruluşun, iktisadi işletmecinin başvurusuna dayanarak ürünün
piyasada bulundurulmasından önce resmi izin vermesine ilişkin idari süreci,

ı) Piyasada bulundurma: Ürünün, ticari faaliyet yoluyla, bedelli veya bedelsiz olarak
dağıtım, tüketim veya kullanım için piyasaya sağlanmasını,

i) Piyasadan çekme: Tedarik zincirindeki ürünün piyasada bulundurulmasını önlemeyi
amaçlayan her türlü tedbiri,

j) Piyasaya erişimin kısıtlanması: Ürünün 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde
belirtilen özelliklerinden bir ya da daha fazlasının değişimini ya da ilave testlerin yapılmasını
gerektirecek şekilde, ürünün piyasada bulunması için öncesinde sağlanması gereken veya pi-
yasada bulunmaya devam etmesi için sağlanması gereken koşullar konulmasını,

k) Piyasaya erişimin engellenmesi: Ürünlerin piyasada bulundurulması ya da bulundu-
rulmaya devam edilmesinin yasaklanmasını veya bu ürünlerin piyasadan çekilmesini veya geri
çağrılmasını,

l) Teknik kural: Türkiye-Avrupa Birliği Gümrük Birliği kapsamında Avrupa Birliğinde
ortak bir düzenlemeye tabi olmayan veya bazı özellikleri ortak düzenlemelerin kapsamı dışında
kalan ürünlere ilişkin olarak, bir ürünün ya da ürün grubunun piyasada bulundurulmasını ya-
saklayan veya piyasada bulundurulabilmesi için fiili ya da hukuken uyulması zorunlu olan tek-
nik veya idari kuralı,

m) Uygunluk değerlendirme kuruluşu: Kalibrasyon, test, belgelendirme ve muayene
dâhil olmak üzere, uygunluk değerlendirme faaliyeti gerçekleştiren kuruluşu,
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n) Yetkili kuruluş: Ürünlere ilişkin ulusal teknik kuralları hazırlayan, yürüten veya ürün-
leri denetleyen kamu kuruluşunu,

o) Yetkili temsilci: Ürünün piyasada bulundurulmasını imalatçı adına yerine getirmek
üzere imalatçı tarafından yazılı şekilde görevlendirilen Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel
kişiyi,

ifade eder.
Ürünlerin serbest dolaşımı ve teknik kurallar

MADDE 5 – (1) Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Konseyinin 1/95 sayılı Kararı kap-
samında olmak kaydıyla, Türkiye’de veya Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak piyasada
bulundurulan ürünlerin serbest dolaşımı esastır. Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak
piyasada bulundurulan ürünlerin, piyasada bulundurulmasına ilişkin önlemler yetkili kuruluşlar
tarafından ancak meşru bir kamu yararı gerekçesiyle ulusal teknik kurala dayanılarak alınır.

(2) Teknik kurallar aşağıdakilerden en az birini belirler:
a) Bir ürünün ya da ürün grubunun satışa sunulacağı ticari ismi, teknik terimleri, sem-

bolleri, test edilmesi ve test yöntemleri, paketlenmesi, işaretlenmesi veya etiketlenmesi ile uy-
gunluk değerlendirme işlemlerine ilişkin koşullar dahil olmak üzere ürünün veya ürün grubunun
kalite, performans, güvenlik veya boyutları gibi taşıması gereken özellikleri.

b) Tüketicinin veya çevrenin korunması amacıyla ürün veya ürün grubunun tabi tutul-
duğu ve piyasada bulundurulan ürün veya ürün grubunun bileşimi, doğası veya piyasada bu-
lundurulmasını önemli ölçüde etkileyebilecek kullanım, geri dönüşüm, tekrar kullanım veya
atık olarak yönetilmesi gibi ürünün yaşam döngüsünü etkileyen diğer tüm koşulları.

(3) İkinci fıkranın (b) bendi, insanlar ve hayvanlar tarafından tüketilmesi amaçlanan
ürünlerin üretim yöntemleri ve süreçleri ile bahse konu ürünlerin özelliklerini etkilemesi du-
rumunda diğer ürünlerin üretim yöntemleri ve süreçlerini de kapsar.

(4) Ön izin işlemleri bu Yönetmelik kapsamında bir ulusal teknik kural değildir. Ancak
ulusal bir teknik kurala dayanan ön iznin reddedilmesine ilişkin karar, 2 nci maddenin ikinci
fıkrasında sayılan diğer nitelikleri taşıması halinde bu Yönetmeliğin kapsamındaki bir idari
karar olarak değerlendirilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Münferit Vakalarda Karşılıklı Tanıma İlkesinin Uygulanmasına İlişkin Usuller

Karşılıklı tanıma beyanı

MADDE 6 – (1) Avrupa Birliği üyesi bir ülkenin piyasasında bulundurulan veya bu-
lundurulması hedeflenen bir ürünün veya ürün grubunun Türkiye’de yerleşik imalatçısı, bu
ürünün veya ürün grubunun Türkiye veya bir başka Avrupa Birliği üyesi ülkenin piyasasında
yasal olarak bulundurulduğunu gösteren gönüllü bir karşılıklı tanıma beyanı düzenleyebilir.

(2) İmalatçı kendisi adına karşılıklı tanıma beyanı düzenlemesi için yetkili temsilcisini
görevlendirebilir.

(3) Karşılıklı tanıma beyanı Ek-1’in birinci ve ikinci bölümlerinde belirtilen şekilde
düzenlenir ve bu bölümlerde belirtilen tüm bilgileri içerir.

(4) İmalatçı ve bu hususta bir görevlendirmesi olması halinde yetkili temsilcisi, karşı-
lıklı tanıma beyanında sadece Ek-1’in birinci bölümünde belirtilen bilgileri doldurabilir. Bu
durumda Ek-1’in ikinci bölümünde belirtilen bilgiler ithalatçı ya da dağıtıcı tarafından doldu-
rulur.
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(5) 7 nci maddenin dördüncü fıkrasının (a) bendinde belirtilen delilleri sunabilmesi

kaydıyla, karşılıklı tanıma beyanının tamamı ithalatçı veya dağıtıcı tarafından da doldurulabi-

lir.

(6) Karşılıklı tanıma beyanı AB resmi dillerinden birinde hazırlanır. Ürünün piyasada

bulundurulacağı Avrupa Birliği üyesi ülkenin yetkili kuruluşunun talep etmesi halinde, iktisadi

işletmeci beyanın tercümesini yetkili kuruluşun kabul edeceği bir dilde sunar.

(7) Karşılıklı tanıma beyanının tamamında ya da bir kısmında imzası olan iktisadi işlet-

meciler tercüme ettikleri bilgilerin doğruluğu da dahil olmak üzere, sundukları bilginin içeriğinden

ve doğruluğundan yasal olarak sorumludur.

(8) İktisadi işletmeci, karşılıklı tanıma beyanında sunduğu bilgilerin güncel olmasını

sağlar; bilgilerde değişiklik olması halinde, bu değişiklikleri beyana yansıtarak beyanı yeniden

düzenler.

(9) Karşılıklı tanıma beyanı, AB üyesi ülkenin yetkili kuruluşunca yapılabilecek bir de-

ğerlendirmede kullanılmak amacıyla, o ülkenin gereklerine göre yetkili kuruluşa kağıt orta-

mında veya elektronik ortamda sağlanabilir ya da internet üzerinden yayımlanabilir.

(10) İktisadi işletmecilerin karşılıklı tanıma beyanını internet üzerinden yayımladıkları

durumlarda;

a) Karşılıklı tanıma beyanına konu olan ürün grubu veya serisi kolaylıkla tanımlanabilir

olmalıdır.

b) Kullanılan teknik araçlar karşılıklı tanıma beyanını kolay bir şekilde bulmayı sağla-

malı, beyanın mevcut olmasını ve beyana erişim sağlanabilmesini teminen takip edilebilir ol-

malıdır.

(11) Karşılıklı tanıma beyanının sunulduğu ürünün aynı zamanda AB uygunluk beya-

nına tabi bir ürün olması durumunda, karşılıklı tanıma beyanı AB uygunluk beyanına eklene-

bilir.

(12) Türkiye piyasasında bulundurulan veya bulundurulması hedeflenen bir ürünün ve-

ya ürün grubunun AB üyesi ülkede yerleşik imalatçısı, bu ürünün veya ürün grubunun bir Av-

rupa Birliği üyesi ülkenin piyasasında yasal olarak piyasada bulundurulduğunu gösteren gö-

nüllü bir karşılıklı tanıma beyanı düzenleyebilir. Bu durumda, yetkili kuruluşun talep etmesi

halinde karşılıklı tanıma beyanının Türkçe tercümesi sunulur. Bu maddenin ikinci, üçüncü,

dördüncü, beşinci, yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu ve on birinci fıkralarında yer alan

hususlar AB üyesi ülkelerde yerleşik iktisadi işletmeciler için de geçerlidir.

Ürünlere ilişkin değerlendirme

MADDE 7 – (1) Bir yetkili kuruluş bu Yönetmelik kapsamında bir ürün ya da ürün

grubunun AB üyesi bir ülkede yasal olarak piyasada bulundurulup bulundurulmadığını ve eğer

yasal olarak piyasada bulundurulmuş ise Türkiye’de uygulanan bir ulusal teknik kuralla koru-

nan meşru kamu yararını yeterli ölçüde koruyup korumadığını, ilgili ürünün özelliklerini de

dikkate alarak değerlendirmek istediğinde, ilgili iktisadi işletmeci ile ivedilikle irtibata geçer.

(2) İlgili yetkili kuruluş, değerlendirmeye tabi tutulan ürünler ve bu ürünlere uygula-

nabilecek ulusal teknik kurallar veya ön izin süreci hakkında iktisadi işletmeciye bilgi verir.

Yetkili kuruluş ayrıca iktisadi işletmecinin 6 ncı madde kapsamında sunabileceği karşılıklı ta-

nıma beyanı hakkında iktisadi işletmeciyi bilgilendirir.
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(3) Yetkili kuruluşça birinci fıkra kapsamında değerlendirme yapılırken, iktisadi işlet-
mecinin ürünü piyasada bulundurmasına izin verilir ve iktisadi işletmeciye ürünün piyasaya
erişimini kısıtlayan ya da engelleyen bir idari karar iletilmedikçe iktisadi işletmeci ürünlerini
piyasada bulundurmaya devam eder. Bu hüküm değerlendirmenin, bir ön izin süreci kapsa-
mında gerçekleştirildiği veya 8 inci madde kapsamında yetkili kuruluş tarafından, değerlen-
dirmeye tabi ürünün piyasada bulunmasının geçici olarak askıya alındığı durumlarda uygulan-
maz.

(4) 6 ncı madde kapsamında karşılıklı tanıma beyanının sunulduğu durumlarda, birinci
fıkrada belirtilen değerlendirmede aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Karşılıklı tanıma beyanı ile yetkili kuruluşun talep etmesi halinde beyanda yer alan
bilgilerin doğruluğunu teyit eden belgeler, yetkili kuruluş tarafından ürünün AB üyesi bir ülkede
yasal olarak piyasada bulundurulduğunu göstermek için yeterli kabul edilir.

b) Yetkili kuruluş, iktisadi işletmecilerden ürünün AB üyesi bir üye ülkede yasal olarak
piyasada bulundurulduğunu gösteren ilave bir bilgi ya da belge talep etmez.

(5) Yetkili kuruluşa 6 ncı madde kapsamında bir karşılıklı tanıma beyanı sunulmazsa
birinci fıkra kapsamında yapılan değerlendirmede yetkili kuruluş, iktisadi işletmecilerden aşa-
ğıdaki hususlarda gerekli gördükleri bilgi ve belgeleri talep edebilir:

a) İlgili ürünün veya ürün grubunun özelliklerine ilişkin bilgi ve belgeler.
b) Ürünün Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak piyasada bulundurulduğuna dair

bilgi ve belgeler.
(6) Yetkili kuruluşun talebini müteakip, ilgili iktisadi işletmeciye, dördüncü fıkranın

(a) bendinde veya beşinci fıkrada belirtilen bilgi ve belgeleri sunması veya itiraz ya da görüş-
lerini iletmesi için en az on beş işgünü süre verilir.

(7) Yetkili kuruluş, iktisadi işletmecinin sunduğu bilgileri teyit etmek amacıyla iktisadi
işletmecinin, ürünün yasal olarak piyasada bulundurulduğunu beyan ettiği Avrupa Birliği üyesi
ülkenin yetkili kuruluşu veya Ürün İrtibat Noktası ile temasa geçebilir.

(8) Birinci fıkra kapsamında bir değerlendirme gerçekleştirirken, yetkili kuruluşlar uy-
gunluk değerlendirme kuruluşları tarafından hazırlanan ve değerlendirme kapsamında iktisadi
işletmeciler tarafından sunulan test raporları ve belgelerin içeriklerini dikkate alır.  Yetkili ku-
ruluşlar,  16/12/2011 tarihli ve 2011/2621 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğinin 4 üncü mad-
desinin yedinci fıkrası çerçevesinde ve uygun bir faaliyet alanı için akredite olmuş, Türkiye’de
veya karşılıklılık ilkesi saklı kalmak kaydıyla, Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yerleşik bir uy-
gunluk değerlendirme kuruluşunca verilmiş belgeleri ve test raporlarını, kuruluşun yeterliğine
ilişkin gerekçelerle reddedemez.

(9) Birinci fıkra kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde, yetkili kuruluş değer-
lendirdiği ürüne ilişkin bir idari karar aldığında, bu kararı birinci fıkrada belirtilen iktisadi iş-
letmeciye ivedilikle bildirir. Yetkili kuruluş aldığı idari kararı Bakanlık aracılığıyla Avrupa Ko-
misyonuna ve Avrupa Birliği üyesi ülkelere yirmi iş günü içerisinde bildirir.

(10) Dokuzuncu fıkrada belirtilen idari kararda, kararın gerekçeleri yeterince detaylı
olarak ve bu Yönetmeliğin hükümleri ile karşılıklı tanıma prensibine uygunluğunun değerlen-
dirilmesine imkan verecek şekilde ortaya konur.

(11) Dokuzuncu fıkra kapsamında alınan idari kararlar aşağıdaki hususları içerir:
a) İdari kararın dayandığı ulusal teknik kural.
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b) İdari kararın dayandığı ulusal teknik kuralın uygulanmasını gerektiren meşru kamu
yararı gerekçeleri.

c) Yetkili kuruluşun ulusal teknik kuralın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren gerçekleşen
değişiklikler dâhil olmak üzere, göz önünde bulundurduğu teknik veya bilimsel deliller.

ç) Varsa, birinci fıkra kapsamında yapılan değerlendirmeye ilişkin iktisadi işletmeci ta-
rafından öne sürülen iddiaların özeti.

d) İdari kararın istenilen amaca ulaşmak için uygun olduğunu ve idari kararın o amaca
ulaşmak için yeterli olanın ötesine geçmediğini gösteren deliller.

(12) Dokuzuncu fıkrada belirtilen idari kararda mevzuat çerçevesinde mümkün olan
çözüm ve itiraz yolları ile süreleri belirtilir. Kararlara karşı Türk mahkemelerinde dava açma
hakkı saklıdır.

(13) Dokuzuncu fıkrada belirtilen idari karar, anılan fıkra kapsamında iktisadi işletme-
ciye bildirilmeden uygulanamaz.

Ürünün piyasada bulundurulmasının geçici olarak askıya alınması
MADDE 8 – (1) Yetkili kuruluş 7 nci madde kapsamında yaptığı değerlendirme devam

ederken, ürünün piyasada bulundurulmasını ancak aşağıdaki hallerde askıya alabilir:
a) Ürün normal ve öngörülebilir makul kullanım koşullarında insan sağlığı veya gü-

venliği ya da çevre açısından etkileri kısa vadede ortaya çıkmayanlar da dahil olmak üzere,
yetkili kuruluşun acil müdahalesini gerektiren ciddi risk taşıyorsa.

b) Ürünün veya ürün grubunun piyasada bulundurulması genel ahlak ve kamu güvenliği
gerekçesiyle genel olarak yasaklanmışsa.

(2) Yetkili kuruluş askıya alma kararını iktisadi işletmeye doğrudan, Avrupa Komisyo-
nuna ise Bakanlık aracılığıyla derhal bildirir. Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen hallerde,
bildirime ayrıca vakanın anılan bendin kapsamına girme nedenini gösteren detaylı teknik veya
bilimsel gerekçe de eklenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Özel hükümler
MADDE 9 – (1) 7 nci madde kapsamında ürüne ilişkin bir değerlendirme yapılması

ya da 8 inci madde kapsamında ürünün piyasada bulundurulmasının geçici olarak askıya alın-
ması Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği kapsamında alınan önlemlerin uygulanmasına engel
teşkil etmez.

(2) Bu Yönetmelik, 3/4/2002 tarihli ve 24715 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tek-
nik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair Yönet-
melik kapsamında taslak mevzuatın yayımlanmadan önce Avrupa Komisyonuna bildirilmesi
yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Ulusal Ürün İrtibat Noktası
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Ulusal Ürün İrtibat Noktası

Bakanlıktır.
(2) Bakanlık, internet sayfası aracılığıyla aşağıdaki bilgileri sunar:
a) Karşılıklı tanıma prensibi ve 7 nci maddede belirtilen değerlendirme yöntemi dahil

olmak üzere bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin bilgileri.
b) Ulusal teknik kuralların uygulanmasının denetiminden sorumlu birimlerin açık isim-

leri dahil olmak üzere yetkili kuruluşların iletişim bilgileri.
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c) Yetkili kuruluş ile iktisadi işletmeci arasında bir anlaşmazlık ortaya çıkması halinde
kullanılabilecek çözüm ve itiraz yolları.

(3) İkinci fıkrada yer alan bilgilerin yanı sıra, Bakanlık bir iktisadi işletmecinin veya
Avrupa Birliği üyesi bir ülkenin yetkili kuruluşunun talebi üzerine belirli bir ürün veya ürün
grubuna uygulanan ulusal teknik kuralların ve yürütülen idari süreçlerin elektronik örnekleri,
bu kurallara internet üzerinden erişim sağlama yolları ya da o ürün veya ürün grubunun ön izin
sürecine tabi olup olmadığı gibi bilgileri sağlar.

(4) Bakanlık, üçüncü fıkrada belirtilen talebin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on
beş işgünü içinde başvuru sahibine cevap verir.

(5) Yetkili kuruluşlar Bakanlığın talebi üzerine üçüncü fıkrada belirtilen bilgileri on iş-
günü içinde Bakanlığa iletirler.

(6) Bakanlık üçüncü fıkrada belirtilen bilgileri ücretsiz sağlar.
Avrupa Komisyonu ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler ile işbirliği
MADDE 11 – (1) Bakanlık karşılıklı tanıma prensibinin uygulanması hususunda Av-

rupa Komisyonu ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerin ulusal ürün irtibat noktaları ile karşılıklılık
esası gözetilmek kaydıyla işbirliği yapar.

(2) Bakanlık Avrupa Komisyonu tarafından aşağıdaki hususlarda düzenlenen faaliyet-
lere katılım sağlar:

a) Karşılıklı tanıma prensibinin uygulanması hususunda bilgi alışverişi ve iyi uygula-
maların paylaşımı.

b) Ürün irtibat noktalarının işleyişinin desteklenmesi ve sınır ötesi işbirliğinin artırıl-
ması.

c) Avrupa Birliği üyesi ülkeler ile personel değişimlerinin ve yetkili kuruluşlar ve iş-
letmeler için ortak eğitim ve farkındalık yaratma programları.

(3) Bir iktisadi işletmecinin ürününü Türkiye’de yasal olarak piyasada bulundurduğunu
belirtmesi ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkenin yetkili kuruluşunun bilgi talep etmesi durumunda;
Bakanlık, iktisadi işletmeci tarafından sunulan verilerin ve bilgilerin doğrulanması ile ilişkili
olabilecek bilgileri talep eden yetkili kuruluşa on beş işgünü içinde sağlar.

Karşılıklı tanıma hükmü
MADDE 12 – (1) Yetkili kuruluşlar hazırladıkları ulusal teknik düzenlemelere, uygu-

lanabilir ve gerekli olan her durumda “Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak piyasada
bulundurulan ürünlerin bu (düzenleyici işlemin ismi yazılacak) hükümleri çerçevesinde belir-
tilen kurallara uygun olduğu varsayılır. Bu kuralların uygulanması Düzenlenmemiş Alanda
Karşılıklı Tanıma Yönetmeliği hükümlerine tabidir.” şeklinde bir karşılıklı tanıma hükmünü
koyar.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik (AT)  764/2008 sayılı Tüzüğü yürürlükten kaldıran,

Başka Bir Üye Devlet’te Yasal Olarak Piyasaya Arz Edilen Ürünlerin Karşılıklı Tanınması
Hakkında 19 Mart 2019 tarihli ve (AB) 2019/515 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Tü-
züğü dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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Aydın Adnan Menderes Üniversitesinden:

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/6/2017 tarihli ve 30089 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aydın Ad-

nan Menderes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitimi Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin

dördüncü fıkrasının (a) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Mezuniyet tarihi; dönem sonu sınavları sonunda mezuniyet aşamasına gelen öğren-

ciler için akademik takvimde belirlenen dönem sonu sınavlarının, bütünleme sınavları sonunda

mezuniyet aşamasına gelen öğrenciler için bütünleme sınavlarının, yaz okulu sınavları sonunda

mezuniyet aşamasına gelen öğrenciler için yaz okulu sonu sınavlarının, tek ders sınavı sonunda

mezuniyet aşamasına gelen öğrenciler için tek ders sınavlarının, ek sınavlar sonunda mezuniyet

aşamasına gelen öğrenciler için ise ek sınavların bitimini izleyen iş günüdür.”

“c) Son sınıf/yarıyılda katıldığı değişim programı (Erasmus+, Mevlana, Farabi, özel

öğrenci, yaz okulu ve benzeri) bitiminde mezuniyet aşamasına gelen öğrenciler için mezuniyet

tarihi, eşdeğerlik ve mezuniyete ilişkin alınan birim yönetim kurulu kararı tarihidir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 35 – (1) Öğrencilerin derece sıralamasına girebilmesi için disiplin cezası al-

maması ve öğrenimlerini en fazla normal eğitim süresinde, bahar yarıyılı dönem sonu sınavları

sonunda tamamlaması gerekir.

(2) Öğrencilerin GANO’ları esas alınarak derece sıralaması yapılır. Her birim/bölüm/

programda ilk üç sırayı alan öğrenciler birim/bölüm/program birincisi, ikincisi, üçüncüsü olarak

mezun olurlar.

(3) Derece sıralaması öğrencinin not durum çizelgesinde gösterilir ve öğrencinin iste-

mesi halinde ayrıca yazılı belge olarak da verilir.

(4) 34 üncü maddenin dördüncü fıkrasının (c) bendi kapsamındaki öğrencilerin mezu-

niyet tarihinin, akademik takvimde belirtilen dönem sonu sınavları not girişi bitimi tarihine

kadar olması ve söz konusu öğrencilerin aynı zamanda bu maddenin birinci fıkrasındaki şartları

taşıması halinde, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sıralamaya dahil edilir.

(5) Disiplin cezası almayan ve öğrenimlerini normal eğitim süresi içerisinde tamamla-

yarak mezun olan öğrencilerden,  GANO’su 3,50-4,00 olanlar yüksek onur, 3,00-3,49 olanlar

ise onur öğrencisi sayılırlar. Bu değerlendirmeler not durum çizelgesinde belirtilir.

(6) Son sınıf/yarıyılda değişim programına (Erasmus+, Mevlana, Farabi, özel öğrenci,

yaz okulu ve benzeri) katılan öğrencilerden, beşinci fıkradaki şartları taşıyanlara da mezuniyet

tarihi fark etmeksizin beşinci fıkrada belirtildiği şekilde belge düzenlenir.”
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MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——
Bitlis Eren Üniversitesinden:

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/1/2011 tarihli ve 27828 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Bitlis

Eren Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

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

nununun 14 üncü ve 58 inci maddeleri ile 18/6/2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yö-

netmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) İşletmenin Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim Kuruludur.

(2) Yönetim Kurulu, işletmeyi idare etmek üzere Yürütme Kurulu oluşturabilir ve yet-

kilerini uygun gördüğü ölçüde; sınırları belirli olmak ve yazılı olmak kaydıyla Yürütme Kuru-

luna devredebilir. Yürütme Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilecek bir rektör

yardımcısı, üç öğretim elemanı (dekan ve yüksekokul müdürü de olabilir) ve döner sermaye

işletme müdürü olmak üzere beş kişiden oluşur.

(3) Yürütme Kurulu, Başkanın çağrısı ile en az üç üyenin katılımı ile toplanır ve kararlar

üye tamsayısının salt çoğunluğuyla alınır.”

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

7/6/2017 30089

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 12/2/2018 30330

2- 13/7/2018 30477

3- 20/9/2018 30541 (Mükerrer)

4- 3/3/2019 30703

5- 14/6/2019 30801

6- 30/10/2020 31289
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MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Harcama yetkilisi, bütçe ile ödenek tahsis edilen her bir birimin en

üst yöneticisi veya anılan görevi yürütmekle görevlendirilen kişidir. İlgili mevzuat hükümleri

kapsamında; harcama yetkilileri, yazılı olarak ve sınırları açıkça belirtilmek şartıyla yetkilerini

yardımcılarına veya hiyerarşik olarak kendilerine en yakın Üniversite personeline devredebi-

lirler.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun,

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 1/5/2007 tarihli ve

26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe

Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin

Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ EŞYA İTHALATINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(İTHALAT: 2021/9)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 31/12/2020 tarihli ve 31351 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/9)’in

ekine ekte yer alan Ek-2 eklenmiş ve aynı Tebliğin ekinde yer alan  Ek-2A ve Ek-2B yürürlük-

ten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

27/1/2011 27828

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

17/2/2014 28916

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

31/12/2020 31351 (3. Mükerrer)
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2015 

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

 
 2038 
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Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2128 
 

—— • —— 
 

Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2129 
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Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2130 
 

—— • —— 
 

Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2131 
  



Sayfa : 92 RESMÎ GAZETE 12 Mart 2021 – Sayı : 31421 

 

Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2132 

—— • —— 
İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2119 

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

 
 2121 
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İstanbul 1. Çocuk Mahkemesinden: 

 
 2118 
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İstanbul 42. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2120 

—— • —— 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 2087/1-1 

—— • —— 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 2088/1-1 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

3000 ADET 26 JANT BİSİKLET SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ankara Türkiye Belediyeler Birliği ihtiyacı 3000 adet 26 jant bisiklet, Ofisimiz tip ticari 

şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlara uygun olarak ve Kuruluşça hazırlanan 

“3000 Adet Bisiklet Alımına İlişkin Teknik Şartname” dokümanı doğrultusunda, açık teklif usulü 

ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL EK ŞARTLAR LİSTESİNDE 

BELİRTİLMİŞTİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz I Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında görebilirler. Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, şartname bedelini (130.-TL) 

Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış 

zarfa konulması zorunludur. 

c) İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, sipariş evrak bedeli ilgili 

firmaya iade edilecektir. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartname ile Ofis ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar 

listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 24.03.2021 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, I Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4 - İhale teklif dosyası içeriğine, talep takip numarası, ihale kayıt numarası ve iletişim 

bilgileri (e-posta ve varsa KEP dâhil) yazılacaktır. 

5 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri 

istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacak olup, uygun olmayan teklifler 

ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

6 - Teklifler ihaleye esas ticari şartnamenin 6. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda en az 6 ay vadeli geçici teminat verilecektir. 

8 - İhale konusu araçların tamamı için teklif verilecek, kısmi teklif kabul edilmeyecektir. 

9 - Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 

 2162/1-1 
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ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Ankara Elmadağ Mobilyacılar İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet 

Başkanlığından:  

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan, Ankara Elmadağ Mobilyacılar İhtisas 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  : Çalım Cad. No:27 Siteler / ANKARA 

2- İhale konusu yapım işinin 

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

atıksu, yağmursuyu ve telekom altyapı şebekesi inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi 

b) Yapılacağı yer  : Elmadağ / ANKARA 

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

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.  

d) İşin süresi  : 30/11/2022 tarihine kadar tamamlanacaktır.  

e) Keşif Bedeli (2021 B.F. ile) : 36.561.250 TL 

f) Geçici Teminatı  : 1.096.837,5 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  : 30/03/2021- 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. 

4) İş Deneyim Belgesi. 
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İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 

gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 

edilen bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim 

Belgesinin ve bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa 

ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 

drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk 

sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde 

belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.  

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.  

1) Keşif bedelinin en az % 20 ‘si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, isteklilerce ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit 

ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 

bildirimi.  

D)Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin 

yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve 

sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali 

müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu 

gösteren, standart forma uygun belge, 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya 

daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 

durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 

veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden 

sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 

korunduğunu gösteren belge. 

F) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen 

işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 

şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 

tevsik eden belge. 
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G) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

H) Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

I) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.  

J) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

K) İç Zarf. 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf, kapalı zarf içerisinde 

teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda 

istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 

10.00’a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği 

gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim 

edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5- İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7- İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasında veya 

Ankara Elmadağ Mobilyacılar İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının 

Çalım Cad. No:27 Siteler / ANKARA 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. 

 2158/2-1 
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ÇZK PALETİ KİLİDİ VE OMEGA KİLİT ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

İşin Adı: ÇZK paleti kilidi ve omega kilit alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi 

kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği hükümleri çerçevesinde açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2021 / 131478 

Dosya no : 2126029 

1 - İDARENİN: 

a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak  

No: 2   67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel : 0 372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks : 0 372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi :  

2 - İHALE KONUSU MALIN: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : ÇZK paleti kilidi ve omega kilit temini - 3 kalem 

b) Teslim yeri : TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve 

Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği 

Ambarı-ZONGULDAK. 

c) Teslim tarihi : İşe başlanmasını müteakip 120 gündür. 

3 – İHALENİN: 

a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

  Satınalma Dairesi Başkanlığı 

  Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 05/04/2021 Pazartesi günü saat: 15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

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

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

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

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
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e) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

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

girişim beyannamesi, 

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

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

ayrı verilmesi zorunludur. 

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

gereken kriterler; 

4.2.1. 

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

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA 

adresinde görülebilir ve şartnameler 150,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 05/04/2021 Pazartesi günü saat 15.00’e kadar Türkiye Taşkömürü 

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

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

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

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

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

maddeler uygulanır. 

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır. 

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

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

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 2066/1-1 
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LED ARMATÜR (4 KALEM) ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
LED armatür (4 kalem) alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında açık ihale 

usulü ile ihale edilecektir. 
İhale kayıt numarası : 2021/135149 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 
  Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK 
b) Telefon ve faks numarası : Tel : 0 372 259 47 75-90  
  Fax : 0 372 251 19 00 - 253 12 73 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : 
2 - İhale konusu işin nev’i 
a) Niteliği, türü ve miktarı : LED Armatür (4 kalem) 
b) Teslim yeri : TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve İkmal Dairesi 

Başkanlığı, Muayene ve Tesellüm İşleri Şube 
Müdürlüğü ambar stok sahasıdır. 

c) Teslim süresi : LED Armatürlerin teslim süresi 90 gündür. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK 
b) Tarihi ve saati : 07.04.2021 Çarşamba - Saat: 15.00 
c) Dosya no : 2114011 
4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

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

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

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

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

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

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

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

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
e) İhale İdari şartnamesinde belirlenen geçici teminat, 
f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
g) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi 
h) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin 

listesi, 
j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler. 
4.2.1. Teklif edilen armatürler için TS 8700 EN 60598-2-3,projektörleriçin ise TS EN 

60598-2-5belgeleri veya bu belgeleri sağladığına dair akredite bir test laboratuvarı raporu teklif 
ile birlikte verilecektir. Test raporları verilmesi durumunda raporla ile birlikte laboratuvarın Türk 
Akreditasyon Kurumu tarafından veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma 
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Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş olduğunu gösterir 
belge teklifle birlikte sunulacaktır. 

4.2.2. 4.2.5. ve 4.2.6.maddelerinin teklif edilen ürünler tarafından sağlandığı, akredite bir 
test laboratuvarı raporu ile teyit edilecektir. Test laboratuvarının Türk Akreditasyon Kurumu 
tarafından veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan 
ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş olduğunu gösterir belge ile ürün test raporları 
teklifle birlikte sunulacaktır. 

4.2.3. LED’li armatür imalatçı firmasına ait ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistem 
Belgesi teklif ile birlikte sunulacaktır. 

4.2.4. LED’li armatür imalatçı firmasına ait ISO 14001 Çevre Yönetim Sistem Belgesi 
teklif ile birlikte sunulacaktır. 

4.2.5. LED’li armatürlerin bütün elemanlarıyla birlikte (LED Modül, Sürücü, Kablo, 
Conta, Gövde vb.) işletme koşullarında minimum 50.000 saat çalışacağına dair belge, teklif ile 
birlikte sunulacaktır. 

4.2.6. Teklif edilen ürünlere ait katalog verilecek ve ürünler katalogda tip numaraları 
mutlaka belirtilerek işaretlenecektir, ayrıca armatürlerin yapısını ve boyutlarını gösteren teknik 
resim sunulacaktır. 

4.2.7. Firmalar LED Armatür 90 günde teslim edeceklerdir. 
4.2.8. Malzemeler imalat hatalarına karşı teslim tarihinden itibaren 5 (Beş) yıl firma 

garantisi altında olacaktır. Garanti süresinden sonra da bedeli karşılığında 10 yıl boyunca sarf 
malzeme veya yedek malzeme desteği sağlanacaktır. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 
5.1. En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Fiyatların eşit olması halinde fiyat dışında 

isteklilerde aranılacak kıstaslar; daha kısa teslim süresi ve daha yüksek teknik değerdir. 
5.2. İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir. 
6 - İhale, İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 
7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 19. Sokak No: 22 Bahçelievler/ 
Ankara görülebilir ve şartnameler 30,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye 
teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 07.04.2021 Çarşamba saat 15:00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu 
Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü 
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu 
değildir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 
ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 
imzalanacaktır. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir. 

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

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

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

maddeler uygulanır. 
13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

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

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

 2079/1-1 
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TEKSTÜR ANALİZ/TEST CİHAZI VE AKSESUARLARI ALIMI  
İHALE EDİLECEKTİR 

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden: 
Tekstür Analiz/Test Cihazı ve Aksesuarları alımı işi için, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 

3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 
2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20 f. maddesine göre Pazarlık Usulüyle ihale edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
1 - İdarenin 
a) Adresi : İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü / Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi / Avcılar 
Kampüsü / İdari Birimler Binası / Avcılar / İSTANBUL 

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0 212 404 07 94-95 / Faks: 0 212 404 0701  
c) Elektronik Posta Adresi : bapsatinalma@iuc.edu.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği  
    internet adresi (varsa) : 
2 - Ön yeterlik konusu malın 

No Niteliği Türü Miktarı Birim
1 Tekstür Analiz/Test Cihazı ve Aksesuarları 1 Adet 

a) İhale Kayıt No : 2021/133614 
b)Teslim yerleri : İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü / Cerrahpaşa 

Tıp Fakültesi 
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 90 (doksan) gün 

içinde teslim edilecektir. 
d) İhale Tarihi ve Saati : 16.03.2021 Salı Günü Saat: 11.00’da 
3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin 
a) Yapılacağı yer : İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü / Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi/Avcılar Kampüsü/ 
İdari Birimler Binası / Avcılar / İSTANBUL 

4 - Ön yeterlik / İhalenin değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön 
yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 
sunmaları gerekir: 

4.1.1. (Mülga bent: 25/01/2017-29959 R.G./9. md.) 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile 

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

4.1.3. Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
4.1.4. Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

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

4.1.5. Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, sekli ve içeriği Mal Alımı İhaleleri 
Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

4.1.6. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin 
noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
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4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş 
ortaklığı beyannamesi, 

4.1.8. Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan 
isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi, 

4.1.9. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 
yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi, 

4.1.10. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci 
mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 
bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge 

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

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

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

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

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

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

4.3.3. Kalite ve standart ile ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler: 
4.3.3.1. Aday veya istekli, cihaz için CE Sertifikasını/Uygunluk Belgesini sunmak zorundadır. 
5 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. İhalede yerli istekliler lehine fiyat avantajı 

uygulanmayacaktır. 
6 - Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir. 
6.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
7 - Ön yeterlik / İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı İ.Ü. Cerrahpaşa Rektörlüğü / Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi / Avcılar Kampüsü / Avcılar / İSTANBUL adresinden görülebilir ve 100,00- Türk Lirası 
karşılığı İ.Ü.-Cerrahpaşa Strateji Geliştirme Başkanlığına (TR19 0001 2009 8200 0004 0001 16) 
yatırılan bedelin makbuzu ile yine aynı adresten satın alınabilir. 

7.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar İstanbul 

Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Avcılar Kampüsü, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 
Birimi, Avcılar Kampüsü İdari Birimler Binası, Avcılar / İSTANBUL adresine elden teslim 
edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
 2059/1-1 
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ARSA DEVRİ KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait, Malatya ili, Yeşilyurt İlçesi Yaka Mahallesinde bulunan, 240 

ada 6, 7, 8, 9, 10 ve 257 Ada 22, 23, 24, 25 parsel numaralı taşınmazların üzerine yapılacak 

Buğday Pazarı ve Şire Pazarı inşaatlarının arsa devri karşılığı inşaat yapım işi ihalesi 23/03/2021 

Salı günü Saat: 14:30 Malatya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Encümen Toplantı 

Salonunda, binanın yapım maliyeti ile arsa devri karşılığı verilecek olan yerlerin taktir edilen 

bedelleri toplamı farkı olan 31.000.000,00 TL muhammen bedel üzerinden 2886 sayılı Kanunun 

36. maddesi gereği kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İDARENİN; 

A) Adresi: İnönü Caddesi İnönü Mah. Malatya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası No: 182 

Yeşilyurt / MALATYA 

B) Telefon ve Faks No: 0422 377 15 50 

2 - Taşınmaza Ait Tapu Bilgileri: Malatya ili, Yeşilyurt İlçesi Yaka Mahallesinde 

bulunan, 240 ada 6, 7, 8, 9, 10 ve 257 Ada 22, 23, 24, 25 parsel numaralı taşınmazlar 

3 - İHALENİN; 

A) Niteliği, Nevi ve Miktarı: Malatya Büyükşehir Belediyesi (Fen İşleri Dairesi 

Başkanlığı) tarafından hazırlanan Proje kapsamında 205.330,23 m² yüzölçümlü taşınmazın 

üzerine 144.271,08 m2 kapalı alan ve 10.451,76 m2 yarı açık Pazar yeri yaptırılarak 240 ada 6, 10 

ve 257 Ada 24 parsel numaralı taşınmazlar imar durumuna göre 12.210,75 m2 İnşaat imalatları 

yapılarak mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesine bırakılacak olup, Belediyemiz 

mülkiyetinde kalacak alanlarda binanın yapım maliyeti ile arsa devri karşılığı verilecek olan 

yerlerin taktir edilen bedelleri toplamı farkı olan 31.000.000,00 TL muhammen bedel ile ihale 

arttırma bedeli üzerinden arsa devri karşılığı inşaat işi; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. 

maddesine istinaden kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir. 

Proje kapsamında Yaka Mahallesinde bulunan, 240 ada 6,7,8,9,10 numaralı parsellerde 

Buğday pazarı için 63.249,13 m² yüzölçümlü taşınmazın üzerine 35.469,47 m2 kapalı alan 

yaptırılarak 240 Ada 6,10 numaralı parsellere imar durumuna göre 1.157 m2 İnşaat imalatları 

yapılarak mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesine bırakılacak ve Yaka Mahallesinde bulunan, 

257 Ada 22,23,24,25 parsel numaralı parsellerde Şire pazarı için 142.081,10 m² yüzölçümlü 

taşınmazın üzerine 108.801,61 m2 kapalı alan ile 10.451,76 m2 yarı açık Pazar yeri yaptırılarak 

257 Ada 24 numaralı parsele imar durumuna göre 11.053 m2 İnşaat imalatı yapılarak mülkiyeti 

Malatya Büyükşehir Belediyesine bırakılacaktır. 

B) İşin Süresi: 600 takvim günü 

D) Şartnamelerin Nereden Alınacağı ve Evrakların Nereye Teslim Edileceği: Şartname ve 

ekleri mesai saatleri içerisinde Malatya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi 

Başkanlığında ücretsiz görülebilir. İhaleye katılmak isteyen istekliler 500,00 TL doküman bedeli 

karşılığı aynı yerden doküman satın alabilirler. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale günü 

olan 23/03/2021 Salı günü saat 14:30 ’a kadar şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak 

hazırlayacakları belgelerini Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına (İhale İşleri Şube Müdürlüğü) 

teslim etmeleri zorunludur. 

4 - İHALENİN : 

A) Yapılacağı Yer: Malatya Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu 

B) Tarih ve Saati: 23/03/2021 Salı günü Saat: 14:30 
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C) İhale Usulü: İhale; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine istinaden 

Kapalı Teklif Usulü ile Belediyeye bırakılacak bağımsız bölümlere ilave olarak belirlenen bedelin 

artırımı suretiyle yapılacaktır. 

D) Muhammen Bedel: 31.000.000,00 TL (Otuzbirmilyon Türklirası) 

E) Geçici teminat miktarı: 930.000,00 TL (Dokuzyüzotuzbin TL) 

F) Belgelerin Teslim Edileceği Yer: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına (İhale İşleri 

Şube Müdürlüğü) 

5 - İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler: 

1-) Kanuni ikamet sahibi olmak ve tebligat için Türkiye’de adres göstermek. (Beyanda 

telefon, faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi) 

2-) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi; (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş 

sureti) 

2.1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2.2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 

Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

3-) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

(noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti) 

3.1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini, 

3.2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen 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 sirkülerini, 

4-) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin Noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza 

beyannamesi (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti) 

5-) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu. 

6-) Malatya Büyükşehir Belediyesi adına alınmış muhammen (tahmin edilen) bedelin 

%3’ü kadar (930.000 TL) geçici teminat alındı makbuzu veya limit dâhili süresiz teyitli Banka 

Geçici Teminat mektubu. 2886 sayılı Yasaya göre aranacaktır., (Geçici teminatlar nakit para ise; 

Malatya Büyükşehir Belediyesi Veznesine yatırılıp alınacak vezne alındısı makbuzu veya 

Vakıfbank Malatya Merkez Şubesi IBAN no TR4400 0150 0158 0073 0814 6960 no.lu geçici 

teminat hesabına yatırıldığına dair dekont ) 

7-) Ortak girişim beyannamesi: İsteklilerin ortak girişim olması halinde noter tasdikli 

ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi, (ihale üzerinde kaldığı 

takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca Ortaklığın bütün ortakları idare ile 

yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır. 

8-) Yüklenici tarafından iş süresince işin başından sonuna kadar teknik personel 

taahhütnamesinde belirtilen sayıdaki teknik personeli işin başında bulundurulacağı taahhüt 

edilecektir. (Ortak girişim halinde ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri 

tarafından imzalanmış olacaktır.) 
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9-) Kesinleşmiş Vergi Borcunun olmadığına dair ilk ilan veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmış belge. 

10-) Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim borcu olmadığına dair ilk ilan veya ihale tarihinin 

içinde bulunduğu yılda alınmış belge. 

11-) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyan vermesi. 

12-) 6.000.000,00 TL’ den az olmamak üzere inşaat işlerine ait resmi kurumlardan 

alınmış Bina işleri yaptığına dair benzer iş bitirme/iş denetleme belgesi (2886 sayılı Devlet İhale 

Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış) veya istekli adına verilen 

benzer işe ait Yapı kullanma izin belgesinin (Belediyeden alınmış) noter tasdikli sureti veya 

aslının İdareye ibraz edilerek sunulması zorunludur. Mühendis veya mimarların iş deneyimi 

olarak mezuniyet belgelerini sunmaları durumunda Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliğinin 6. 

Bölümünde yer alan hususlara göre değerlendirme yapılacaktır. Benzer işe denk sayılacak 

mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık´tır. İsteklinin ortak 

girişim olması halinde iş bitirme belgeleri müştereken değerlendirilir. Ortak girişimdeki 

ortaklardan birinin iş bitirmelerindeki güncel tutarları istenilen iş deneyimim tutarını sağlıyor ise; 

diğer ortaklarda iş bitirme belgesi aranmaz. İş bitirme tutarları iş bu ihale yılı fiyatlarına tahvil 

edilerek değerlendirilecektir. 

BENZER İŞ; 29.12.2005 tarih ve 26038 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Kamu İhale 

Tebliğinin (Benzer işlere dair tebliğ) Benzer İş Grupları Listesi (B) Üst Yapı (Bina) Grubu İşler 

II/III Grup İşler. 

13-) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (1., 2., 3., 4.5., 6., 7., 8., 9., 10., 

11., ve 12.) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır. 

14-) Her sayfasının okunup kabul edildiğine dair imzalanmış ihale şartnamesi ve teknik 

şartname. 

15-) İhale dokümanının satın alındığına dair 500,00 TL'lik alındı makbuzunu ibraz etmek 

suretiyle 23/03/2021 Salı günü Saat: 14:30 Malatya Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı 

salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlarda gecikmelerden dolayı 

Belediyemiz sorumlu olmayacaktır. Zaman tespitinde, TRT’nin verdiği saat ayarı esas alınır. Bu 

işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten, başkaları adına vekâleten sadece tek bir 

başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

İhale ile ilgili belgeler elden İhale Komisyonuna teslim edilecek olup, Posta, faks ve 

internet üzerinden gönderilecek belgeler kabul edilmeyecektir. 

16-) Her türlü vergi, resim, harç ve sözleşme giderleri ihale üzerinde kalan yükleniciye 

aittir. 

17-) 2886 ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmadığına 

dair beyanname. 

18-) Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremeyecektir. 

19-) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

 2078/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Mersin İli Silifke Belediye Başkanlığından: 
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—— • —— 
TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Antalya İli Döşemealtı Belediye Başkanlığından: 
Mülkiyeti Döşemealtı Belediyesine ait, Antalya İli Döşemealtı ilçesi, Yağca Mahallesi 

138 ada 1 nolu (7.682 m2) yüzölçümlü arsa (Ticaret alanı) niteliğindeki, taşınmazın, 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesi gereğince Kapalı teklif usulü ile belirtilen tarihte Belediye 
toplantı Salonunda toplanacak komisyon tarafından SATIŞ ihalesi yapılacaktır. 

İhalenin Muhammen Satış bedeli 6.000,000,00 TL (Altımilyon TL) olup, Geçici Teminatı 
180.000,00 TL'dir.  

İhale Tarihi 25 Mart 2021 günü Saat: 14:30'dur. 
1 - İhaleye girecekler ihale saatinden önce Banka Teminat Mektubu veya geçici teminat 

miktarını Belediyemiz veznesine yatırmış olması ve ihaleye girecek şahsın şahsen veya vekâleten 
katılması gerekmektedir. 

2 - İhaleye iştirak etmek isteyenler; 
a) Taşınmazın yukarıda belirtilen geçici teminatı Belediye veznesine yatırılacaktır. 
b) Özel kişilerin; Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, İkametgâh senedi (yerleşim yeri belgesi), 
c) Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin; güncel tasdikli yetki belgesini, imza sirkülerini, 

tüzel kişiliğe ait güncel alınmış ticaret ve sanayi odası belgesini, imza sirküleri, 
d) Vekâleten ihaleye gireceklerin güncel noter tasdikli vekâletname örneğini ve imza 

sirkülerini ihale saatine kadar Belediye İhale Birimine vermeleri zorunludur. 
3 - Posta ile yapılacak müracaatlardan doğacak gecikmeden dolayı itiraz kabul olunmaz. 
4 - Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
5 - Taşınmazın üzerinde İhaleye çıkartılma kararı alındığı gün itibari ile Antalya Genel 

İcra dairesinin 1.293,000,00 TL haczi olup, alıcı tarafından ihale bedelinin ödenmesine müteakip 
tapu devri yapılacak ve hacizler sonra kaldırılacaktır. 

6 - Diğer hususlar ihale şartnamesinde belirtilmiştir. 
7 - İhale şartnamesi İhale Biriminde mesai saatleri içerisinde ücretsiz görülebilir. 
 1529/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 

Bolu Belediye Başkanlığından: 

1. Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki Listede belirtilen Taşınmazlar; 2886 sayılı Devlet 

İhale Kanunu uyarınca 35/A, 36, 37 maddelerine göre Kapalı Teklif Usulü ile Satış ihalesi 

yapılacaktır. 

TAŞINMAZLARIN LİSTESİ 

SIRA 

NO  
MAHALLE MEVKİİ CİNSİ 

HİSSE 

ORANI 

İMAR 

DURUMU 

ALANI 

(m2)  

MUHAMMEN 

BEDEL 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

İHALE 

USULÜ 

İHALE 

GÜN VE 

SAATİ 

1 
Büyükcami 

Mahallesi 

Büyükcami 

Mah. 2920 

Ada 6 Parsel 

4 no’lu 

(İşyeri) 
Tam 

2.+3. Kat 

(Kat İrtifakı) 

683,63 

(Asma 

Katlı) 

4.000.000,00 TL 
120.000,00 

TL 

35/A 

KAPALI 

TEKLİF 

26.03.2021 

Saat:14:00 

2 
Büyükcami 

Mahallesi 

Büyükcami 

Mah. 2920 

Ada 6 Parsel 

18 no’lu 

(İşyeri) 
Tam 

8. Kat (Kat 

İrtifakı) 
180,54 1.250.000,00 TL 

40.000,00 

TL 

35/A 

KAPALI 

TEKLİF 

26.03.2021 

Saat:14:02 

2. Yukarıda nitelikleri, diğer özellikleri, muhammen satış bedeli geçici teminat miktarı, 

ihale usulü belirtilen Bolu Belediyesine ait taşınmazlar Bolu Belediye Başkanlığınca Belediye 

Toplantı Salonunda ihale ile satılacaktır. 

3. İhale 26.03.2021 Cuma günü saat 14:00 ve Müteakiben Büyükcami Mahallesi İzzet 

Baysal Caddesi No: 99 Bolu Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılacaktır. 

4. İhaleye ilişkin şartname ve ekleri Bolu Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler 

Müdürlüğünden 500,00TL (beşyüzlira) makbuz alındısı karşılığında mesai saatleri içerisinde 

alınabilir. İstekliler İhaleye ilişkin şartnameyi www.bolu.bel.tr adresinden bedelsiz olarak 

görebilir. 

5. İstekliler Geçici teminat bedelini en geç ihale günü saat 13:00’e kadar Belediyemiz 

veznesine yatırmaları ve ihalesine girecek her taşınmaz mal alımı için ayrı ayrı Geçici teminat 

yatırılması gerekmektedir. İhale üzerinde kalmayan katılımcılar geçici teminatlarını geri 

alabilirler. 

6. İhaleye katılabilmek için istenen belgeler; 

A- Dış Zarfın İçinde Bulunacaklar: 

a. Gerçek kişiler nüfus cüzdanı sureti ve Kanuni İkametgah belgesi, 

b. Gerçek Kişiler İçin İmza Beyannamesi (Noterden) Vekaleten İştirak Ediyorsa 

İsteklilerin Adına Teklif Vermeye Yetkili Olduğuna Dair Noter Tasdikli Vekaletname ve Vekilin 

İmza Beyannamesi, 

c. Tüzel Kişi İse Mevzuatı Gereği Tüzel Kişiliğinin Siciline Kayıtlı Olduğu Odalarından 

belge, 

d. İhaleye vekâleten veya tüzel kişiler adına iştirak edecek kişilerin noter tasdikli yetki 

belgesi ve imza sirküleri, 

e. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler için, iş ortaklığı 

beyannamesi, 

f. Tebligat için adres beyan belgesi, 

g. Bolu Belediyesine borcu olmadığına dair belge, 

h. İhaleye katılmak için isteklilerin katılacakları ihaleye ilişkin, Bolu Belediye Başkanlığı 

veznesine yatıracakları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,(en az 60(atmış) gün 

süreli) 
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i. 500,00 TL Şartname bedelinin yatırdığına dair makbuz veya banka dekontu, 

j. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6 ncı maddesinde sayılan kişiler ve yasaklı 

addedilenlerden olunmadığına dair taahhütname, 

k. Taşınmaz mal satış şartnamesi, (şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden 

tarafından imzalamak zorundadır) 

l. İç zarf: İçinde fiyat teklifi olacaktır. 

B-Dış Zarfın Sunulması: 

m. Dış Zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya unvanı ile açık adresi olacak şekilde 

hangi ihaleye katılmak istediklerini belirtecektir. Zarf kapalı ve imzalı olacaktır. 

n. İstekliler dosyalarını ihale günü saat 13:00’ e kadar Bolu Belediyesi Mali Hizmetler 

Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. 

7. Saat ayarlarında Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Ulusal saat ayarı esas 

alınır. 

8. İhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesi uyarınca ihaleyi 

yapıp yapmamakla serbesttir.  

İlan Olunur. 

 2034/1-1 

—— • —— 
BETON MAKAS TRAVERSİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2021/124318 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Hacı Bayram Mah. 

  Hipodrom Caddesi No: 3   06330 Altındağ /ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (312) 520 43 71 - 520 43 11 - 0 (312) 520 62 05 

c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@tcdd.gov.tr 

2 - İhale Konusu Malın 

     Adı ve Miktarı : 11.299,5 metretül 49 E1(45 makaslık) ve 25.400 metretül 

60 E1 (100 makaslık) beton makas traversi temini. 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 

Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi 

Başkanlığı Genel İhale Komisyonuna 13/04/2021 Salı günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya 

gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol 

Dairesi Başkanlığı Bakım Sipariş Şube Müdürlüğünde (4035 no.lu oda) görülebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 

Merkez Veznesinden (Zemin Kat) KDV dahil 150,-TL. bedelle temin edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 

 2144/1-1 
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TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi 

yapılacaktır. 

1) Encümen Kayıt No : 484 

2) Taşınmaza Dair Bilgiler: 

a) İli : İstanbul 

b) İlçesi : Pendik 

c) Mahallesi : Doğu (Dolayoba) 

d) Pafta No : --- 

e) Ada No : 10285 

f) Parsel No : 2 

g) Yüzölçümü : 1.455,28 m² 

h) Satılacak Hisse Oranı : 42605/145528 

ı) Halihazır : İşgalli 

j) Vakfiyesi Olup Olmadığı : Yok 

k) İmar Durumu : Ticaret Alanı 

l) Cinsi : Arsa 

3) Muhammen Bedeli : 5.751.675.-TL 

4) Geçici Teminatı : 172.550,25 TL 

5) İhale Tarihi ve Saati : 31 Mart 2021 Saat: 10:00  

                                                   Son teklif verme tarih ve saati: 30 Mart 2021 Saat:16:00 

6) İhalenin Yapılacağı Yer : Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi Yenikapı Etkinlik 

Alanı, Kennedy Cad. No:11/1 Fatih/İstanbul 

7) İhale Usulü : Fonlar İhale Yönetmeliği’nin 30. maddesine göre Kapalı 

Teklif Usulü 

8) İhale şartnamesi : Mesken Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde 

ücretsiz görülebilir. Osmaniye Mah. Çobançeşme 

Koşuyolu Bulvarı No:5 Bakırköy/İSTANBUL  

  Tel: 0212 455 33 20 Fax: 0212 449 51 07 

9) Şartname Bedeli : 700.-TL 

10) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı 

zarf içerisinde İhale Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir. 

a) Teklif mektubunu havi iç zarf  

b) Gerçek kişiler için Kanuni ikametgâh ve nüfus cüzdanı sureti ( İstanbul’da ikamet 

kaydı olanlar için T.C Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı” , “Sürücü Belgesi” veya 

“Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.) 
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c) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak 

ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı. 

d) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret 

Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline 

kayıtlı olduğuna dair belge. 

e) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküsü. 

f) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ 

tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza 

beyannamesi. 

g) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat, 

h) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname 

i) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan 

gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (b), (c), (d), (e), (f) ve (h) bentlerinde belirtilen belgelerin 

verilmesi gerekmektedir.) 

11) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye 

Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. 

12) İstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir. 

13) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale 

şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en 

geç 30 Mart 2021 saat 16:00’a kadar Belediye Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

Encümen Müdürlüğü Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında 

teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

14) Nüfus Cüzdanı sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi 

kayıtlarının teyidi için en geç 30 Mart 2021 saat:16.00’a kadar Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul 

Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No:5 34134 

Fatih/İSTANBUL ) başvurmaları gerekmektedir. 

15) Teminat bedelini nakit olarak yatırmak isteyen istekliler, en geç 30 Mart 2021 Saat: 

16:00’a kadar Belediyeden (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Encümen Müdürlüğü, 

Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) alacakları Teminat Müzakkeresi ile Teminat bedelini Belediyenin 

ilgili banka hesabına yatıracak ve makbuzunu İhale Komisyonu’na teslim edeceklerdir.  

16) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen 

bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir. 

17) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve 

tekliflerini şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.  

İlan Olunur. 

 2185/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 2170/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 2171/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 2172/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 2172/2/1-1 
 
  



Sayfa : 120 RESMÎ GAZETE 12 Mart 2021 – Sayı : 31421 

 

İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2197/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2197/2/1-1 
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Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz Fakülte Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanunun 23. 24. ve 26. 

maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri 

uyarınca, Öğretim Üyeleri alınacaktır. 

- Profesör kadrosu tam zamanlı statüde olup, başvuracak adayların başvurmak istedikleri 

Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserlerini” belirttiği dilekçesine YÖK Formatlı özgeçmişini, 

2 adet vesikalık fotoğrafını, lisans, yüksek lisans, doktora diplomalarını ve noter tasdikli doçentlik 

belgesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, üniversiteye 

katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 adet Flash bellek veya CD’yi ilanın yayım tarihinden 

itibaren 15 gün içinde 26.03.2021 Cuma günü saat 17:00’a kadar posta ile ya da elden teslim 

etmek suretiyle Rektörlüğümüze başvurmaları gerekmektedir. 

- Doçent kadrosu tam zamanlı statüde olup, başvuracak adayların YÖK Formatlı 

özgeçmişini, lisans, yüksek lisans, doktora diplomalarını ve noter tasdikli doçentlik belgesini, 2 

adet vesikalık fotoğrafını, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 adet Flash bellek veya CD’yi 

dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde 26.03.2021 Cuma günü saat 

17:00’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Rektörlüğümüze başvurmaları 

gerekmektedir. 

- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların YÖK Formatlı özgeçmişini, 

lisans, yüksek lisans, doktora belgesini, 2 adet vesikalık fotoğrafını, bilimsel çalışma ve 

yayınlarını içeren 4 adet Flash bellek veya CD’yi dilekçe ekinde ilanın yayım tarihinden itibaren 

15 gün içinde 26.03.2021 Cuma günü saat 17:00’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek 

suretiyle Fakülte Dekanlığı’na başvurmaları gerekmektedir. 

- Kadrolara başvuracak adayların yukarıda belirtilen evraklarıyla beraber https://www.dogus.edu.tr/ 

docs/default- source/dokumanlar/akademik-yukseltme-ve-atama-yonergesi.pdf?sfvrsn=209a99a3_2 

linkinde Ek 1’de yer alan puanlama tablosunu doldurarak teslim etmeleri gerekmektedir. 

- Yurtdışından alınmış diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. 

- Kargo veya postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacak olup gecikmelerden 

Üniversitemiz sorumlu değildir. Başvuru evraklarının son başvuru zamanı olan 26.03.2021 Cuma 

günü saat 17:00’a kadar Rektörlük ya da ilgili dekanlığa ulaştırılmış olması gerekmektedir. 

BAŞVURU ADRESİ: 

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü / Mühendislik Fakültesi Dekanlığı / Fen Edebiyat Fakültesi 

Dekanlığı/ Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı/ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı/ Sağlık 

Bilimleri Yüksekokulu / Meslek Yüksekokulu / Hukuk Fakültesi Dekanlığı/ - Çengelköy Yerleşkesi: 

Bahçelievler Mah. Bosna Bul. No: 140   34680 Çengelköy Üsküdar İstanbul Tel: 444 79 97 

/www.dogus.edu.tr 

Fakültesi 

Yüksekokulu 

Bölüm/ 

Program 

Öğretim 

Üyesi 
Alanı 

Ek 

Açıklama 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 

İngiliz Dili ve 

Edebiyatı 

1 

Doçentliğini İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve 

Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, 

Karşılaştırmalı Edebiyat alanlarından birinde yapmış 

olmak. 

Prof. Dr. 

1 

İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve Edebiyatı, 

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat 

alanlarından birinde doktora yapmış olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
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Fen Edebiyat 

Fakültesi 

Psikoloji 

(İngilizce) 

1 

Uygulamalı Psikoloji veya Klinik Psikoloji alanında 

doktora yapmış olmak, ilgili alanlardan birinde doçent 

unvanını almış olmak. İngilizce ders verme yeterliğine 

sahip olmak. 

Prof. Dr. 

1 

Uygulamalı Psikoloji veya Klinik Psikoloji alanında 

doktora yapmış olmak, ilgili alanlardan birinde doçent 

unvanını almış olmak. İngilizce ders verme yeterliğine 

sahip olmak. 

Doç. Dr. 

Psikoloji 

1 

Uygulamalı Psikoloji veya Klinik Psikoloji alanında 

doktora yapmış olmak, ilgili alanlardan birinde doçent 

unvanını almış olmak. 

Prof. Dr. 

1 

Uygulamalı Psikoloji veya Klinik Psikoloji alanında 

doktora yapmış olmak, ilgili alanlardan birinde doçent 

unvanını almış olmak. 

Doç. Dr. 

Mütercim ve 

Tercümanlık 

(İngilizce) 

2 

Çeviribilim, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü 

ve Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat veya Dilbilim 

alanlarının birinde doktora yapmış olmak, İngilizce ders 

verme yeterliğine sahip olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Mühendislik 

Fakültesi 

Yazılım 

Mühendisliği 

1 

Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, 

Yazılım Mühendisliği bölümlerinin birinde doçent 

unvanını almış olmak. 

Prof. Dr. 

1 

Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, 

Yazılım Mühendisliği bölümlerinin birinde doçent 

unvanını almış olmak. 

Doç. Dr. 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

(İngilizce) 

1 

Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, 

Yazılım Mühendisliği bölümlerinin birinde doçent 

unvanını almış olmak. İngilizce ders verme yeterliğine 

sahip olmak. 

Prof. Dr. 

1 

Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, 

Yazılım Mühendisliği bölümlerinin birinde doçent 

unvanını almış olmak, İngilizce ders verme yeterliğine 

sahip olmak. 

Doç. Dr. 

Endüstri 

Mühendisliği 
1 

Endüstri Mühendisliği veya İşletme Mühendisliği Ana 

Bilim dallarından birinde doktora yapmış olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Endüstri 

Mühendisliği 

(İngilizce) 

1 

Endüstri Mühendisliği veya İşletme Mühendisliği Ana 

Bilim dallarından birinde doktora yapmış olmak, 

İngilizce ders verme yeterliğine sahip olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Elektronik ve 

Haberleşme 

Mühendisliği 

1 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektrik 

Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Sanat ve 

Tasarım 

Fakültesi 

Gastronomi ve 

Mutfak 

Sanatları 

1 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Turizm İşletmeciliği, 

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik veya Turizm ve Otel 

İşletmeciliği alanlarının birinde doktora yapmış olmak 

ve uygulama alanlarıyla ilgili deneyim sahibi olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
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Sanat ve 

Tasarım 

Fakültesi 

Grafik 

(İngilizce) 
1 

Yüksek lisans ve sanatta yeterlik / doktora derecelerini 

Grafik veya Grafik Tasarım/Tasarımı veya İletişim 

Tasarımı veya Görsel İletişim Tasarımı veya Sanat ve 

Tasarım veya Plastik Sanatlar Ana Bilim/ Anasanat 

Dalı’nda tamamlamış olmak, İngilizce ders verme 

yeterliğine sahip olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Dijital Oyun 

Tasarımı 
3 

Görsel İletişim Tasarımı, Çizgi Film ve Animasyon 

(Canlandırma), Film Tasarımı veya Dijital Oyun 

Tasarımı, İletişim Tasarımı veya İletişim ve Tasarımı, 

Bilgisayar / Yazılım Mühendisliği bölümlerinden 

birinden lisans derecesine sahip olmak ve ilgili 

alanlardan birinde doktora / sanatta yeterlik derecesi 

almış olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

İktisadi ve 

İdari Bilimler 

Fakültesi 

Havacılık 

Yönetimi 

(İngilizce) 

2 

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Havacılık Yönetimi, 

Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği 

alanlarının birinde doktora yapmış olmak, İngilizce ders 

verme yeterliğine sahip olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Sağlık 

Bilimleri 

Yüksekokulu 

Hemşirelik 

1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Prof. Dr. 

1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

2 

Hemşirelik Esasları, İç Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk 

Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Doğum ve Kadın 

Hastalıkları Hemşireliği, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları 

Hemşireliği, Psikiyatri Hemşireliği, Halk Sağlığı 

Hemşireliği, Hemşirelikte Yönetim, Hemşirelikte Eğitim, 

Cerrahi Hastalıklar/Ameliyathane Hemşireliği, 

Hemşirelik Öğretimi Ana Bilim dallarından birinden 

mezun olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Dil ve 

Konuşma 

Terapisi 

2 

Dil ve Konuşma Bozuklukları, Odyoloji, Odyoloji ve 

Konuşma Bozuklukları veya Dil ve Konuşma Terapisi 

alanlarının birinde doktora yapmış olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

1 

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Fizik Tedavi ve 

Rehabilitasyon, Anesteziyoloji, Nöroloji, Kulak Burun 

Boğaz Hastalıkları alanında uzmanlığını almış olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Hukuk 

Fakültesi 
Medeni Hukuk 1 

Medeni Hukuk alanında doktora yapmış olmak, doçent 

unvanını almış olmak. 
Doç. Dr. 

Meslek 

Yüksekokulu 

Sosyal 

Hizmetler 
1 

Sosyoloji veya Sosyal Hizmet bölümlerinden birinde 

lisans ve yüksek lisans mezunu olmak ve Sosyal 

Hizmet alanında doktora yapmış olmak. 

Belgelendirmek kaydı ile Sosyal Hizmetler alanında 

Yükseköğretim kurumlarında ders vermiş olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

 2137/1-1 
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Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden: 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda belirtilen koşullar ile 09.11.2018 tarihli 30590 

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına 

Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmelik” Hükümleri ve 17 Nisan 2020 tarih ve 31102 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan “Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 

maddesi uyarınca, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ve ÖĞRETİM GÖREVLİSİ alınacaktır. 

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ İÇİN ARANAN KOŞULLAR: 

1- ALES sınavından en az 70 puan almış olmak 

2- YDS’den veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen bir sınavdan İngilizce 

puan türünde en az 50 puan veya muadili bir puan almış olmak (İngilizce eğitim veren bölümler 

için YDS’den veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan İngilizce puan türünde en az 80 almış 

olmak). 

3- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının 

birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak. 

ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ İÇİN ARANAN KOŞULLAR: 

1- ALES ‘ten en az 70 puan almış olmak. 

2- En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans 

derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak. 

3- Yabancı Diller Birimi için YDS’den veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul 

edilen bir sınavdan İngilizce puan türünde en az 80 puan veya muadili bir puan almış olmak. 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: 

1- Başvuru Dilekçesi (Dilekçe, başvurulan kadro ve iletişim bilgilerini içeren ıslak imzalı 

olmalıdır.) 

2- YÖK Formatında Türkçe Özgeçmiş 

3- Öğrenim Belgeleri (Lisans-Yüksek Lisans -Doktora diploma ve Lisans transkript 

belgesinin aslı ya da onaylı örneği, öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci 

belgesi ) 

4- ALES Belgesi (ALES muafiyeti için, görev yapılan Yükseköğretim Kurumlarından 

alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı) 

5- YDS veya Eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu’nca Kabul Edilen Sınav Belgesi 

6- Nüfus Cüzdan Fotokopisi 

7- 2 adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı) 

8- SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet üzerinden alınan barkodlu belge) 

9- Adli Sicil Kaydı Belgesi 

İLANIMIZIN; 

Başvuru Tarihi : 12.03.2021 

Son Başvuru Tarihi : 26.03.2021 

Ön Değerlendirme Tarihi : 29.03.2021 

Giriş Sınavı Tarihi : 30.03.2021 

Sonuç Açıklama Tarihi : 31.03.2021 
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- Yurt dışından alınmış diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir. 

- Ön değerlendirme ve giriş sınavı sonuçları belirtilen sonuç açıklama tarihlerinde 

www.dogus.edu.tr adresinde yayımlanacaktır. 

- Belirtilen şartları taşıyanlar bölüm ile ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla 

başvurabilirler. Kargo veya postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacak olup 

gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Başvuru evraklarının son başvuru zamanı olan 

26.03.2021 Cuma günü saat 17:00’a kadar ilgili dekanlık veya müdürlüğe ulaştırılmış olması 

gerekmektedir. 

BAŞVURU ADRESİ: 

Doğuş Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Dekanlığı/Sanat ve Tasarım Fakültesi / 

Meslek Yüksekokulu Çengelköy Yerleşkesi: Bahçelievler Mah. Bosna Bul. No: 140   34680 

Çengelköy Üsküdar İstanbul Tel: 444 7997 / www.dogus.edu.tr 

FAKÜLTE 

YÜKSEKOKUL 

BÖLÜM/ 

PROGRAM 
UNVAN 

KADRO 

SAYISI 
ALES 

ALES 

PUAN 

TÜRÜ 

YDS 

veya 

Eşdeğeri 

ÖZEL KOŞULLAR 

Mühendislik 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

(İngilizce) 

Araştırma 

Görevlisi 
1 70 SAY 80 

Bilgisayar Mühendisliği, 

Bilgisayar ve Bilişim Sistemleri 

Mühendisliği, Yazılım 

Mühendisliği, Matematik 

Mühendisliği, Matematik-

Bilgisayar Bilimleri lisans 

mezunu olmak ve Bilgisayar 

Mühendisliği, Matematik 

Mühendisliği veya Yazılım 

Mühendisliği alanında tezli 

yüksek lisans veya doktora 

yapıyor olmak. 

Sanat ve 

Tasarım 

Fakültesi 

Dijital Oyun 

Tasarımı 

Araştırma 

Görevlisi 
1 70 SAY 50 

Dijital oyun tasarımı alanında 

tezli yüksek lisans veya doktora 

yapıyor olmak. 

Meslek 

Yüksekokulu 
Diyaliz 

Öğretim 

Görevlisi 
1 70 

Herhangi 

Bir Puan 

Türü 

- 

Hemşirelik lisans mezunu olup 

Sağlık Bilimleri alanlarından 

birinde tezli yüksek lisans 

yapmış olmak ve lisans 

mezuniyet sonrası 

belgelendirmek kaydıyla Diyaliz 

alanında en az 2 yıl deneyimli 

olmak veya Diyaliz alanında 

Sağlık Bakanlığı Sertifikasına 

sahip olmak veya Tıp Fakültesi 

mezunu olup İç Hastalıkları 

veya Nefroloji alanında 

uzmanlığını almış olmak. 
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Meslek 

Yüksekokulu 

Eczane 

Hizmetleri 

Öğretim 

Görevlisi 
3 70 

Herhangi 

Bir Puan 

Türü 

- 

Eczacılık, Biyokimya, Kimya, 

Kimya Mühendisliği ve 

Uygulamalı Kimya lisans 

mezunu olmak ve alanında tezli 

yüksek lisans yapmış olmak 

veya lisans ve yüksek lisans 

derecesini birlikte veren 

Eczacılık Fakültesi mezunu 

olmak. 

Ameliyathane 

Hizmetleri 

Öğretim 

Görevlisi 
1 70 

Herhangi 

bir Puan 

türü 

- 

Hemşirelik bölümlerinin 

birinden lisans mezunu olmak 

ve sağlık alanlarından birinde 

tezli yüksek lisans yapmış 

olmak. Belgelendirmek kaydı 

ile lisans mezuniyeti sonrası 

Ameliyathane ve /veya Yoğun 

Bakım alanında en az 5 yıl 

tecrübe sahibi olmak. 

Belgelendirmek kaydı ile en az 

ön lisans seviyesinde 1 dönem 

ders vermiş olmak. 

Tıbbi 

Laboratuvar 

Teknikleri 

Öğretim 

Görevlisi 
3 70 

Herhangi 

Bir Puan 

Türü 

- 

Biyoloji, Genel Biyoloji, Tıbbi 

Biyoloji ve Genetik, Moleküler 

Biyoloji ve Genetik, Moleküler 

Patoloji, Tıbbi Patoloji veya 

Histoloji ve Embriyoloji 

alanında tezli yüksek lisans 

mezunu olmak. 

Patoloji 

Laboratuvar 

Teknikleri 

Öğretim 

Görevlisi 
3 70 

Herhangi 

Bir Puan 

Türü 

- 

Tıbbi Biyoloji ve Genetik, 

Moleküler Biyoloji ve Genetik, 

Moleküler Patoloji, Tıbbi 

Patoloji veya Histoloji ve 

Embriyoloji alanında tezli 

yüksek lisans yapmış olmak. 

 2138/1-1 
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Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ KADROLARA PERSONEL ALIM İLANI 

Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak 
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır. Başvuracak adayların, 
09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim 
Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına 
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri 
tamamlaması gerekmektedir. Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Süresi içerisinde 
yapılmayan, e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Bir kişi birden fazla kadroya 
başvuramaz. 

Sınav Takvimi:  
İlk Başvuru Tarihi : 12.03.2021 
Son Başvuru Tarihi : 26.03.2021 
Ön Değerlendirme Tarihi : 26.03.2021 
Sınav Tarihi : 29.03.2021 
Sonuç Açıklama Tarihi : 30.03.2021 
Posta Adresi : Kapadokya Üniversitesi, 50420, Mustafapaşa-Ürgüp/Nevşehir 
Öğretim görevlisi kadrosu için gerekli belgeler; 
1. Başvuru Dilekçesi (Başvurdukları Bölüm Adı, İlan Tarihi, Yazışma Adresi ve Telefon 

Numaralarını İçeren Başvuru Dilekçesi) 
2. Başvuru formu, 
3. ALES sonuç belgesi, 
4. ALES muafiyeti için görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet 

belgesi ve atama olur yazısı, 
5. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavından ve/veya eşdeğerliği 

kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir belge, 
6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 
7. Özgeçmiş, 
8. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge, 
9. Lisans/Lisansüstü Mezuniyet Belgeleri (onaylı belge veya e-Devlet üzerinden alınabilir), 
10. Lisans not dökümü, 
11. Son altı ayda çekilmiş 2 adet fotoğraf, 
12. Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair belge (onaylı belge veya e-Devlet üzerinden alınabilir)  
13. Lisans mezunlarının alanları ile ilgili 2 (iki) yıl iş tecrübesi olduğunu gösterir belge 

(tecrübe şartı aranan kadrolar için Lisans mezuniyet sonrası, çalışılan iş ile ilgili SGK’dan 
alınacak onaylı hizmet dökümü eklenmesi gerekmektedir. Belirtilen süreyi tamamlamaması 
halinde başvuru kabul edilmeyecektir.), 

14. Arşiv kayıtlı adli sicil kaydı (e-Devlet üzerinden alınabilir) 

Fakülte/Enstitü/ 

Yüksekokul 

Bölüm/ 

Program 

Kadro 

Unvanı 
Özel Şartlar 

Kadro 

Sayısı 
ALES YDS

Kapadokya 

Meslek 

Yüksekokulu 

Adalet 
Öğr. 

Gör. 

Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu 

Yönetimi veya Kamu Yönetimi 

alanlarından birinden yüksek lisans 

yapmış olmak. Bir yükseköğretim 

kurumunda en az bir dönem ders vermiş 

olmak. 

2 70 - 

 2163/1-1 
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Aksaray İli Taşpınar Belediye Başkanlığından: 

İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI 
Taşpınar Belediye Başkanlığı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam 

edilmek üzere Belediye İtfaiye Yönetmeliği ve Mahalli İdarelere ilk Defa Atanacaklara Dair 

Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, 

KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan 

atama yoluyla memur alınacaktır. 

Sıra 

No 

Kadro 

Unvanı 
Sınıfı 

Kadro 

Derecesi 
Adedi Niteliği Cinsiyeti 

KPSS 

Puan Türü 

KPSS 

Puanı 

1 
İtfaiye 

Eri 
G.İ.H 8 1 

Lisans düzeyinde 

Eğitim veren 

fakültelerin herhangi 

birinden mezun 

olmak, en az B Sınıfı 

sürücü belgesi sahibi 

olmak 

Erkek/Kadın KPSSP3 

En az 

55 

Puan 

2 Tahsildar G.İ.H 9 1 

Lisans düzeyinde 

Eğitim veren 

fakültelerin herhangi 

birinden mezun 

olmak 

Erkek/Kadın KPSSP3 

En az 

55 

Puan 

3 Memur G.İ.H 9 1 

Lisans düzeyinde 

Eğitim veren 

fakültelerin 

herhangi birinden 

mezun olmak 

Erkek/Kadın KPSSP3 

En az 

55 

Puan 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: 

Taşpınar Belediyesinin yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak 

başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir. 

1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: 

İlan edilen boş memur ve İtfaiye Eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 

sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel 

şartlara sahip olmaları gerekmektedir. 

• Türk vatandaşı olmak. 

• Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 

• Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 

devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 

irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 

fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 

veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 

• Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya 

askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini 

yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 
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• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli 

bulunmamak. 

• İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. 

• Her aday yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır. 

2) BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI: 

• İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını 

taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı KPSS P3 lisans grubundan sınava girmiş olmak ve 

ilgili puan türünden en az 55 (elli beş) puan almış olmak, 

• Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle 

çıkarılmış olmamak, 

• İtfaiye Eri kadrosuna başvuracaklar için; 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) 

fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15/A maddesinde 

yer alan özel şartlara göre itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme 

aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en 

az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 

kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy 

ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır. 

• İtfaiye Eri kadrosuna başvuracak adayların Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve 

yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak. 

• İtfaiye teşkilatının ihtiyacına göre belirlenen, 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı 

Karayolları Trafik Kanunu Hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. 

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER: 

Başvuru sırasında; 

• Başvuru Formu Kurumumuzdan veya belediyemiz www.taspinar.bel.tr internet 

adresinden temin edilecektir. 

• Nüfus cüzdanı aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi, 

• Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, e-Devlet üzerinden 

alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik 

edilebilir) 

• Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz 

edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir) 

• KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı, 

• Erkek adaylarda Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 

• Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 

• 2 Fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak), 

• İtfaiye eri kadrolarına başvuracak adaylar için En az B sınıfı sürücü belgesinin aslı veya 

noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir) 

3) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ: 

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; 

• Yukarıda sayılan başvuru belgeleriyle, 12.04.2021 - 16.04.2021 tarihleri arasında mesai 

günlerinde, mesai saatleri içerisinde, Taşpınar Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne 

müracaatlarını yapabilirler. 

• Başvuru belgelerini elektronik ortamda belediyemizin belediye@taspinar.bel.tr internet 

adresine, 
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• Şahsen yapılan başvurularda Taşpınar Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim 

etmeleri gerekmektedir. 

• İadeli taahhütlü posta yolu ile yapılan başvuruların Taşpınar Belediye Başkanlığı, 

Yavuzselim Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 118 Merkez/Aksaray adresine göndereceklerdir. 

Postada gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate 

alınmayacaktır. 

• Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, 

belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır. 

İtfaiye Eri Alımı için yapılacak Başvurular; 

• Başvurular şahsen yapılacak olup, adaylar yukarda belirtilen tarihlerde boy ve kilo 

ölçümü yapmak üzere belediyemiz hizmet binasında istenilen belgelerle birlikte şahsen müracaat 

ederek başvurularını yapılacaktır. 

• Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

• Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, 

belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 

İLANI: 

• Adayların T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek 

suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere 

atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday memurluk için sözlü, İtfaiye Eri Alımı 

için sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır, 

• Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava 

çağrılacaktır, 

• Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı, 

belediyemiz www.taspinar.bel.tr internet adresinde ve ilan panosunda ilan edilecektir. 

• Başvuruları kabul edilip sınava girmeye hak kazanan adaylar belediyemizce düzenlenen 

kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi’ne Belediyemizin 

www.taspinar.bel.tr internet sayfasından erişebileceklerdir. Ayrıca; Sınav Giriş Belgeleri sınava 

girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde belirtilmiş olduğu 

adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olup, hatalı adres 

bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. 

• Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. 

5) SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI: 

Taşpınar Belediye Başkanlığında 05.05.2021 Çarşamba Günü saat 08.00’da, başlamak 

üzere Memur Alımları için sözlü sınav, İtfaiye Eri Alımı için sözlü ve uygulamalı sınav 

yapılacaktır. Uygulamalı sınav sözlü sınavın bitimiyle başlayacaktır. 

Sözlü sınavlar ve uygulamalı sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam 

edilecektir. 

Sözlü Sınav Konuları: 

• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 

• Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 

• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 

• Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve 

uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar. 
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İtfaiye Eri İçin Uygulamalı Sınav; Kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin 

ölçülmesi ile araç kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak 

şekilde yapılır. 

6) SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ: 

Memur Kadroları Sınavında Değerlendirme: 

a) Sözlü sınav; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 

sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15’er 

puan kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan 

olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar 

ayrı ayrı tutanağa geçirilir. 

b) Sınavda değerlendirme; Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan almak şarttır. 

c) Adayların Atanmaya esas başarı puanı bu maddenin (b) bendinde belirtilen sınav puanı 

ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet 

adresinden ilan edilecektir. 

d) Adayların Atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek 

olana öncelik tanınır. 

e) En yüksek başarı puanından başlanmak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl 

aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek adaylar belediyemizin 

internet (www.taspinar.bel.tr) adresinde ilan edilecektir 

İtfaiye Eri Kadrosu Sınavında Değerlendirme: 

a) Sözlü Sınav; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 

sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er 

puan olmak üzere toplamda 100 puan ve uygulamalı sınav ise 100 puan üzerinden yapılır. 

b) Sınavda değerlendirme; Sözlü sınavın % 40’ı uygulamalı sınavın %60’ı alınarak sınav 

puanı hesaplanacaktır. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır. 

c) Adayların Atanmaya esas başarı puanı bu maddenin (b) bendinde belirtilen sınav puanı 

ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet 

adresinden ilan edilecektir. 

d) Adayların Atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek 

olana öncelik tanınır. 

e) En yüksek başarı puanından başlanmak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl 

aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek adaylar belediyemizin 

internet (www.taspinar.bel.tr) adresinde ilan edilecektir. 

Sınav Kurulu; Sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı 

puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir 

kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. 

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde 

gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu 

gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler 

hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 

bulunulacaktır. 

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyemiz www.taspinar.bel.tr internet adresinde 

ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından 

yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. 

İlan olunur. 2060/1-1 
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Başkent Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI 

FAKÜLTE/ 
YÜKSEKOKUL/ 

MESLEK 
YÜKSEKOKULU 

BÖLÜM/ 
ANABİLİM 

DALI 
UNVAN 

KADRO 
SAYISI 

AÇIKLAMA 

FEN EDEBİYAT 
FAKÜLTESİ 

İngilizce 
Mütercim 

Tercümanlık 

Arş. 
Gör. 

1 

Üniversitelerin Mütercim-Tercümanlık 
(İngilizce) bölümünden lisans derecesine 
sahip olmak. Ankara'daki üniversitelerin 
birinde Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) 
tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor 
olmak. (2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanununun 50/d maddesi uyarınca 
ataması yapılacaktır). 

GÜZEL SANATLAR 
TASARIM VE 
MİMARLIK 
FAKÜLTESİ 

Gastronomi 
ve Mutfak 
Sanatları 

Arş. 
Gör. 

1 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında 
lisans derecesine sahip olmak. Ankara’da 
Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında 
tezli yüksek lisans programına kayıtlı 
olmak. (2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanununun 50/d maddesi uyarınca 
ataması yapılacaktır) 

ARAŞTIRMA GÖREVLİLİĞİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR:  
Son Başvuru Tarihi : 26 Mart 2021 Cuma 
Ön Değerlendirme Tarihi : 29 Mart 2021 Pazartesi 
Giriş Sınavı Tarihi : 30 Mart 2021 Salı 
Sonuç Açıklama : 31 Mart 2021 Çarşamba 
- 657 sayılı Kanun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.  
- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her 

türlü atamada atama yapılacak programın eğitimine hangi ÖSS puanı ile öğrenci alınıyorsa o 
alanda ALES’den en az 70 puan almış olmak.  

- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil 
Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından 
(ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu 
puan muadili bir puan almış olmak.  

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması zorunludur.  
BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER: Adaylar başvurularını, dilekçeleri ile 

birlikte ilgili Fakülte Dekanlığına yapacaklardır. Dilekçeleri ekine aşağıdaki belgeler 
eklenmelidir. (Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Postadaki gecikmeler nedeniyle 
ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz)  

1. Fotoğraflı Özgeçmiş  
2. Onaylı nüfus cüzdanı sureti  
3. 1 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)  
4. Öğrenim belgeleri (Onaylı-Lisans/Yüksek Lisans)  
5. Not Döküm Belgesi (Transkript)  
6. ALES belgesi  
7. YDS Belgesi veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan almış 

oldukları puanı belirten belge  
8. Erkek adayların askerlik durumunu gösteren belge  
9. Varsa, diğer bilimsel yayın ve çalışmalarının birer örneği / uygulamalı çalışmaların 

dosyası (Portfolyo) 
10. Kayıtlı oldukları Üniversitelerden alacakları öğrenci durum belgesi 
 2097/1-1 
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Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden:  
ÖĞRETİM ÜYELERİ ALIM İLANI 

Üniversitemizin aşağıda gösterilen akademi birimine 2547 sayılı Kanun ve T.C. Maltepe 
Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca tam zamanlı statüde 
öğretim üyeleri alınacaktır.  

İLAN BAŞLAMA TARİHİ : 12.03.2021 
İLAN BİTİŞ TARİHİ (Son Başvuru) : 26.03.2021 
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 
Doçent İçin: 
• Anabilim Dalını Belirten Dilekçe (Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.)  
• T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi Profesör, Doçent, 

Dr. Öğretim Üyesi Ataması için Ön Değerlendirme Formu (Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.)  
• YÖK Formatında Özgeçmiş  
• Vukuatlı Nüfus Kaydı ve Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir) 
• Fotoğraf (5 Adet) 
• Noter Onaylı Diploma Fotokopileri, Doçentlik Belgesi, Doktora Diploması, Yüksek Lisans 

Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma varsa Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca 
onaylanan Denklik Belgesi), 

• Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya, 
• İngilizce eğitim verebilmek için YDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim 

Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puanın eşdeğerinde bir puan almış olmak veya 
lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerin birinde tamamlamış 
olmak.  

Dr. Öğr. Üyesi İçin: 
• Anabilim Dalını Belirten Dilekçe (Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.)  
• T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi Profesör, Doçent, 

Dr. Öğretim Üyesi Ataması için Ön Değerlendirme Formu (Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.)  
• YÖK Formatında Özgeçmiş  
• Vukuatlı Nüfus Kaydı ve Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir) 
• Fotoğraf (5 Adet) 
• Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazısı [Daha Önce Dr. 

Öğr. Üyesi kadrosuna atanmış ise, Atama Yazısı, Doktora Diploması, Yüksek Lisans Diploması, 
Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma varsa, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen 
Denklik Belgesi)], 

• Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya,  
• İngilizce eğitim verebilmek için YDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim 

Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puanın eşdeğeri bir puan almış olmak veya lisans 
ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerin birinde tamamlamış olmak. 

Not: Adayların ilan tarihini izleyen 15 gün içinde Rektörlüğümüze şahsen veya postayla 
başvurmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihinden sonra ve eksik belgeyle yapılan başvurular 
geçersiz sayılacaktır. 

Yüksekokul Bölüm 
İstenilen  

Akademik 
Personel 

Sayı Özellikler 

Sağlık Bilimleri 
Yüksekokulu 

Dil ve Konuşma 
Terapisi Bölümü 

Doç. Dr. 1 
Doçentlik unvanını Nöroloji alanından 
almış olmak.  

Dr. Öğr. Üyesi 1 
Doktora eğitimini Nörobilim alanından 
almış olmak. 

Dr. Öğr. Üyesi 2 
Doktora eğitimini Dil ve Konuşma 
Terapisi alanında tamamlamış olmak. 

 2069/1/1-1 
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Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden:  
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 
33. maddesiyle “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda 
Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili 
maddelerine göre Araştırma Görevlileri alınacaktır. 

İlgililer ilanda belirtilen kadroya başvuru için gerekli olan belgelere, bilgilere ve sonuçlara 
Üniversitemizin web sayfasından (www.maltepe.edu.tr) ulaşabilirler. Başvurular ilanın yayımlandığı 
tarihi izleyen 15 gün içinde ilanda belirtilen ilgili birime şahsen veya postayla yapılır. 

Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim 
Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile 
Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki koşulları taşıması ve 
istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir. 

SINAV TAKVİMİ 
İlk Başvuru Tarihi : 12.03.2021 
Son Başvuru Tarihi : 26.03.2021 
Ön Değerlendirme Tarihi : 29.03.2021 
Sınav Tarihi : 30.03.2021 
Sınav Sonuç Tarihi : 31.03.2021 
Başvuru İçin Gerekli Belgeler: 
• Başvuru Formu (Üniversitemizin web sayfasından sağlanacaktır) 
• Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 
• Özgeçmiş (YÖK Formatlı) 
• ALES Belgesi 
• Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi 
• Adli Sicil (e-Devletten alınabilir) 
• 2 adet vesikalık fotoğraf 
• Diploma fotokopileri (onaylı) (Başvuru sırasında e-Devletten alınan belgeler geçerlidir) 
• Tezli Yüksek Lisans öğrenimine devam ettiğini gösteren onaylı Öğrenci Belgesi (varsa) 

(Başvuru sırasında e-Devletten alınan belgeler geçerlidir) 
• Doktora öğrenimine devam ettiğini gösteren onaylı Öğrenci Belgesi (varsa) (Başvuru sırasında 

e-Devletten alınan belgeler geçerlidir) 
• Yurtdışından alınan diplomalar için: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca diploma denkliğinin 

onaylandığını gösteren belge (onaylı) 
• Lisans ve/veya Yüksek Lisans mezuniyet transkriptleri (onaylı) 
• Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge (onaylı) 
Başvurular, T.C. Maltepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına bir dilekçe, başvuru formu 

ve istenilen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılmalıdır. Belgesi eksik olan veya süresinde 
ulaşmayan başvurular kabul edilmeyecektir. 

T.C. Maltepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 
Marmara Eğitim Köyü 34857 Maltepe / İSTANBUL Tel: 0(216) 626 10 50 

Yüksekokul Bölüm 

İstenilen  

Akademik 

Personel 

Sayı Özellikler 

Sağlık Bilimleri 

Yüksekokulu 

Dil ve 

Konuşma 

Terapisi 

Bölümü 

Arş. Gör. 1 

Lisans eğitimini Dil ve Konuşma Terapisi 

alanında tamamlamış olmak, Dil ve Konuşma 

Terapisi alanında yüksek lisans eğitimini 

tamamlamış veya devam ediyor olmak. 

 2069/2/1-1 
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Beykoz Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemiz çeşitli bölümlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyeleri 

(Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi) alınacaktır. 

Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Beykoz 

Üniversitesi Rektörlüğü, İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne şahsen veya posta yolu ile yapılacak 

olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul 

edilmeyecektir. Başvurular için gerekli bilgi, belge ve başvuru şartlarına ayrıca www.ilan.gov.tr 

insan kaynakları kategorisinden veya www.beykoz.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

Adres: 

Beykoz Üniversitesi Rektörlük Yerleşkesi 

İnsan Kaynakları Müdürlüğü 

Orhan Veli Kanık Caddesi No: 114, 34810 Kavacık, Beykoz, İSTANBUL 

Tel: (0216) 413 9520 

Birim Bölüm / Program Aranan Şartlar Unvan Sayı

İşletme ve Yönetim 

Bilimleri Fakültesi 
İşletme 

Doktorasını işletme alanında yapmış olup, 

Doçentlik unvanını yönetim organizasyon 

alanından almış olmak. 

Profesör 1 

Sosyal Bilimler 

Fakültesi 
Psikoloji 

Doktorasını çalışma psikolojisi 

alanında yapmış olup, Doçentlik unvanını 

sosyal psikoloji alanında almış olmak. İş 

ve örgüt psikolojisi, çalışma psikolojisi, 

örgütsel davranış alanlarında çalışmaları 

bulunmak. 

Doçent 1 

Sosyal Bilimler 

Fakültesi 

Siyaset Bilimi ve 

Uluslararası 

İlişkiler (İngilizce) 

Doktorasını siyaset biliminde yapmış 

olup, Doçentlik unvanını siyaset 

biliminde almış olmak. 

Doçent 1* 

Mühendislik 

Mimarlık Fakültesi 

Endüstri 

Mühendisliği 

(İngilizce) 

Endüstri Mühendisliği alanında lisans 

derecesine sahip olmak ve/veya lisans 

sonrasında bu alanda doktora yapmış 

olmak. 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1* 

Meslek Yüksekokulu 
Ameliyathane 

Hizmetleri 

Hemşirelik alanında lisans mezunu olup, 

hastane ve sağlık kurumları yöneticiliği 

alanında yüksek lisans derecesine sahip 

olmak. Doktorasını bu alanlardan birinde 

veya işletme yönetimi alanında yapmış 

olmak. 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

*Yükseköğretim Kurulunca yayımlanan, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi 

ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” gereğince belirlenen, 

İngilizce dilinde ders verebilme yeterliliğine sahip olmak koşulu aranmaktadır. 

ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU ŞARTLARI 

1. Adayın başvurduğu kadroyu belirten ve tüm iletişim bilgilerini içeren dilekçe. 

2. Özgeçmiş (YÖK formatında). 



12 Mart 2021 – Sayı : 31421 RESMÎ GAZETE Sayfa : 137 

 

3. Adli Sicil Kaydı. 

4. İngilizce bölümlere başvurularda Yabancı Dil Belgesi. 

5. 2 adet fotoğraf. 

6. Nüfus cüzdanı sureti. 

7. Diplomalarının tasdikli sureti (lisans, yüksek lisans ve doktora). 

8. Profesör ve Doçent kadrosuna başvurular için Doçentlik belgesinin tasdikli sureti. 

9. Kamu hizmetinde bulunanlar için hizmet belgesi. 

10. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış denklik 

belgesi 

11. Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, 

yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite yönetimine 

katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren Pdf formatında hazırlanmış CD/taşınabilir bellek. 

Profesör kadrosuna başvuran adayların yukarıdaki belgeleri içeren dosyaları 1 (bir) takım 

olarak dosya ve 6 (altı) takım olarak Pdf formatında hazırlanmış olan CD/taşınabilir bellek ile; 

Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların yukarıdaki belgeleri 

içeren dosyaları 1 (bir) takım olarak dosya ve 4 (dört) takım olarak Pdf formatında hazırlanmış 

olan CD/taşınabilir bellek ile ilanın Resmî Gazete’de yayınlanma tarihinden itibaren 15 gün 

içerisinde teslim etmeleri gerekmektedir. 

Başvurular, İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne şahsen veya posta yolu ile yapılacak olup, 

süresi içinde yapılmayan başvurular ve e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

 2195/1-1 

—— • —— 
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, 

‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’ ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi 

Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili hükümlerinde aranan genel koşulları 

sağlamış olmak kaydıyla, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine 

tabi olarak tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır. 

BAŞVURU ŞARTLARI: 

• İlan edilen kadrolara başvuracak adayların; https://personel.hku.edu.tr/tum-formlar-ve-

dilekceler/ web adresinden bir örneğini temin edebilecekleri başvuru dilekçelerinin ekinde olmak 

üzere; özgeçmiş, 2 adet vesikalık fotoğraf, fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca 

onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları, nüfus cüzdanı ile bilimsel çalışma ve 

yayınlarını kapsayan yayın listesi ve eserlerinden oluşan dosyasının (profesör kadrosuna 

başvuracak adayların başlıca eserlerini belirtmesi ve profesör/doçent kadrolarına başvuracak 

adayların doçentlik belgelerini ayrıca dosyalarına eklemiş olmaları gerekmektedir) 1 nüshasını 

basılı olarak, jüri üyelerine gönderilecek nüshalarını ise (profesör kadroları için 6 nüsha, doçent 

ve doktor öğretim üyesi kadroları için ise 4 nüsha) CD/flashdisk ortamında şahsen veya posta 

yolu ile (profesör/doçent kadroları için Personel Müdürlüğüne, doktor öğretim üyesi kadroları için 

ise ilgili Fakülte Dekanlığına olmak üzere) başvuru yapılması gerekmektedir. Postadaki 

gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmeyecek olup, son başvuru tarihinden sonra gelen 

başvurular dikkate alınmayacaktır. 
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• Müracaat edecek adayların; Hasan Kalyoncu Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve 

Atanma Yönergesinde (https://personel.hku.edu.tr/mevzuat/#yonergeler) belirtilen koşulları 

yerine getirmeleri gerekmektedir. 

• Müracaat edecek adayların; https://personel.hku.edu.tr/tum-formlar-ve-dilekceler/ web 

adresinde yer alan “Başvuru Beyan Formu ve Evrak Kontrol Listesi”ni doldurarak, başvuru 

dilekçesi ekinde imzalı olarak koyulması gerekmektedir. Ayrıca, jüri üyelerine gönderilecek 

dosyalarda da imzalı şekilde bu belgenin koyulması gerekmektedir. 

• Tüm adayların, gelecekte yapmayı planladıkları eğitim / öğretim / araştırma / geliştirme 

faaliyetleri ve bunların çıktıları ile Üniversitemizin vizyonuna nasıl entegre olabileceklerini ve 

kısa / orta / uzun vadede bilimsel literatüre ve üniversite-iş dünyası-kamu-toplum işbirliğine nasıl 

katkıda bulunabileceklerini açıklayan bir “özgelecek / niyet mektubu / iş planı / kariyer planı” 

hazırlamaları ve bunu müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. 

•  Erkek adayların askerlikle ilişiğinin olmaması gerekmektedir. 

• Yabancı ülkelerden alınmış lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliği ile 

akademik unvanların eşdeğerliliğinin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) / Üniversitelerarası Kurul 

(ÜAK) tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır. 

• Eğitim dili İngilizce olan bölümler için Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil 

Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik şartları 

sağlamaları gerekmektedir. 

• Adayların, ilan tablosunda ‘Açıklama’ sütununda belirtilen şartları sağlamaları 

gerekmektedir. 

• Adayların müracaat dilekçelerinde herhangi bir kurum ya da kuruluşa karşı mecburi 

hizmet yükümlülüklerinin bulunup bulunmadığını varsa hangi kuruma olduğunu belirtmeleri 

gerekmektedir. 

• Adayların müracaat dilekçelerinde; başvuruda verdikleri tüm bilgilerin doğru olduğunu, 

aksi takdirde başvurularının ve atamalarının iptalini kabul ve taahhüt ettiklerini belirtmeleri 

gerekmektedir. 

• Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür. 

• İlanda belirtilen koşulları taşımayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

• İhtiyaç duyulması halinde; adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm 

bilgilendirmeler Üniversitemiz Personel Müdürlüğü web sayfasından https://personel.hku.edu.tr/ 

yapılacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. 

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI İLAN TABLOSU 

BİRİM 
BÖLÜM/ 

PROGRAM 
UNVAN 

KADRO 

SAYISI 

(Toplam) 

AÇIKLAMA 

MESLEK 

YÜKSEKOKULU 
DİYALİZ DOÇENT 1 

Üroloji alanında doçentliğini almış olmak. 

Üroloji alanında bilimsel çalışmalar 

yapmış olmak. SCI/SCI-E/SSCI 

indekslerinde taranan dergilerde en az beş 

(5) makale yayımlamış olmak. 

 2196/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 09.03.2021 Karar No: 7499 

ŞİRKETİN: 

• TİCARİ UNVANI : İndigo Grup Turizm ve Tic. A.Ş. 

• MERKEZİ VE 

  TEBLİGAT ADRESİ : Tekelli Mahallesi Göreme Caddesi 

  No: 33 Uçhisar/NEVŞEHİR 

MÜRACAAT TARİHİ : 17.09.2020 

RUHSATIN: 

• KONUSU : Arama Ruhsatı 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 60.247 hektar 

• BÖLGESİ : Kara 

• KAPSADIĞI İLLER : Aksaray, Nevşehir, Kırşehir 

• PAFTA NUMARASI : AR/İND/K/K32-b 

KARAR: 

İndigo Grup Turizm ve Tic. A.Ş.’nin bölgesi, ili, yüzölçümü ve paftası yukarıda 

gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete; 

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmî 

Gazete’de yayımı tarihinden itibaren beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir. 

 2092/1/1-1 

—— • —— 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 09.03.2021 Karar No: 7500 

ŞİRKETİN: 

• TİCARİ UNVANI : İndigo Grup Turizm ve Tic. A.Ş. 

• MERKEZİ VE 

TEBLİGAT ADRESİ : Tekelli Mahallesi Göreme Caddesi 

  No: 33 Uçhisar/NEVŞEHİR 

MÜRACAAT TARİHİ : 15.09.2020 

RUHSATIN: 

• KONUSU : Arama Ruhsatı 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 30.202 hektar 

• BÖLGESİ : Kara 

• KAPSADIĞI İLLER : Aksaray, Nevşehir 

• PAFTA NUMARASI : AR/İND/K/K32-c1, c2 

KARAR: 

İndigo Grup Turizm ve Tic. A.Ş.’nin bölgesi, ili, yüzölçümü ve paftası yukarıda 

gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete; 

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmî 

Gazete’de yayımı tarihinden itibaren beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir. 

 2092/2/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün Kırklareli ili sınırları içerisinde sahip 

bulunduğu ARİ/TPO/K/E18-c3-1 pafta no’lu petrol işletme ruhsatının 14.03.2021 tarihinde sona 
erecek süresinin Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nin 18 inci maddesinin dördüncü 
fıkrası gereğince, sahanın mevcut rezerv durumu, yıllık üretim miktarları ile yatırım ve üretim 
programı dikkate alınarak 3 (üç) yıl süreyle 14.03.2024 tarihine kadar uzatılmasına, geri kalan 
kanuni sürenin ise Şirketin sahada yapacağı üretim ve geliştirme faaliyetlerinin sonucuna göre 
talep edilmesi halinde kullandırılmasına karar verilmiştir. 

Türk Petrol Kanunu’nun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gereğince ilan 
olunur. 2084/1-1 

—— • —— 
Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve 
özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi Tıp Fakültesi bünyesine çeşitli 
alanlarda; 1 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. 

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir 
dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve 
yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve 
çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini vermeleri gerekmektedir. 

Başvurular bu ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. 
Beykent Üniversitesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. 
Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden 
başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili 
birimlerden öğrenilecektir. 

Duyurulur. 

Fakülte / 
Yüksekokul / 

Enstitü 

Bölüm / Program / Anabilim 
Dalı 

Kadro 
Sayısı

Kadro Unvanı Uzmanlık Alanı 

Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD 1 Doçent Genel Cerrahi 

Not: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca hazırlanan Aydınlatma 
Metni’ne https://www.beykent.edu.tr/beykent- hakkinda/kisisel-verilerin-korunmasi/kvk-mevzuat 
-uyarinca-akademik-personel-adayi-aydinlatma-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir. 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı 
Açık Rıza Metnine https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel-verilerin-korunmasi/kvk 
-mevzuat-uyarinca-akademik-personel-adayi-acik-riza-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir. 

 2035/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
Erbakan Gençlik ve Eğitim Vakfı, Trabzon 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 12.02.2021 

tarihinde kesinleşen 27.10.2020 tarihli ve E: 2020/127 K: 2020/109 sayılı kararına istinaden 
dağılmıştır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 
 2094/1-1 
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İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İlan Tarihi : 12.03.2021 

Son Başvuru Tarihi : 26.03.2021 

Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 

ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve 

Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde 

8/7’de belirtilen yabancı dil (İngilizce) asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen 

ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir. 

PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER: 

1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe 

2- Özgeçmiş 

3- Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir) 

4- 2 adet vesikalık fotoğraf 

5- Nüfus cüzdanı örneği 

6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik 

belgesi) (Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 

olması) 

7- Akademik unvana atanma yazıları (Varsa atama yazısı) 

8- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine 

ilişkin belge 

9- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 1 adet dosya 5 adet CD 

10- Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine 

dair belge 

DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER: 

1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe 

2- Özgeçmiş 

3- Yayın listesi 

4- 2 adet vesikalık fotoğraf 

5- Nüfus cüzdanı örneği 

6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik 

belgesi) (Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 

olması) 

7- Akademik unvana atanma yazıları (Varsa atama yazısı) 

8- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine 

ilişkin belge 

9- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD 

10- Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine 

dair belge 
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DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER: 

1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe 

2- Özgeçmiş 

3- Yayın listesi 

4- 2 adet vesikalık fotoğraf 

5- Nüfus cüzdanı örneği 

6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi) 

(Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması) 

7- Akademik unvana atanma yazıları (Varsa atama yazısı) 

8- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine 

ilişkin belge 

9- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD 

10- Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine 

dair belge 

NOTLAR: 

1- Başvurular şahsen veya kargo / posta yoluyla yapılabilecektir. Belirtilen şartları 

taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. 

2- İlanımız www.ieu.edu.tr. adresinde yayınlanmaktadır. 

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM  

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ  

Sakarya Cad. No: 156 Balçova / İZMİR  

Mühendislik Fakültesi : (232) 488 8122 

İşletme Fakültesi : (232) 488 8113 

Ortak Zorunlu Dersler : (232) 488 8291 

Fax : (232) 279 2626 

FAKÜLTE/ 

ENSTİTÜ 

ANABİLİM 

DALI 
UNVAN ADET ANABİLİM DALI / AÇIKLAMA 

Mühendislik 

Fakültesi 

Yazılım 

Mühendisliği 

Prof. Dr. 

Doç. Dr. 

Dr. Öğr. Üyesi 

1 

- Bilgisayar Mühendisliği / Yazılım Mühendisliği / 

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği veya benzer 

alanlarda doktora derecesine sahip olmak. Yapay 

Zeka alanında ulusal / uluslararası çalışmalar 

yapmış olmak. 

İşletme Fakültesi Ekonomi Prof. Dr. 1 

- Gelişme İktisadı alanında doçentliğini almış 

olmak. Kurumsal ve Evrimsel İktisat, Ağ Analizi 

alanlarında çalışmalar yapmış olmak. 

Ortak Zorunlu 

Dersler 
Tarih Dr. Öğr. Üyesi 1 

- Karşılaştırmalı Tarih AnaBilim Dalı'nda doktora 

yapmış olmak. Uluslararası Kamuoyunda Türk 

Siyasi Tarihi üzerine çalışmalar yapmış olmak. 

 2139/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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12 Mart 2021 – Sayı : 31421 RESMÎ GAZETE Sayfa : 155 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 156 RESMÎ GAZETE 12 Mart 2021 – Sayı : 31421 

 



12 Mart 2021 – Sayı : 31421 RESMÎ GAZETE Sayfa : 157 

 

 
 2063/1-1 
 
 
 
 



Sayfa : 158 RESMÎ GAZETE 12 Mart 2021 – Sayı : 31421 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



12 Mart 2021 – Sayı : 31421 RESMÎ GAZETE Sayfa : 159 

 

 
 2019/1-1 
  



Sayfa : 160 RESMÎ GAZETE 12 Mart 2021 – Sayı : 31421 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



12 Mart 2021 – Sayı : 31421 RESMÎ GAZETE Sayfa : 161 

 

 
 2020/1-1 
  



Sayfa : 162 RESMÎ GAZETE 12 Mart 2021 – Sayı : 31421 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



12 Mart 2021 – Sayı : 31421 RESMÎ GAZETE Sayfa : 163 

 

 
 2021/1-1 
 
 
 
 
 
 
 



Sayfa : 164 RESMÎ GAZETE 12 Mart 2021 – Sayı : 31421 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



12 Mart 2021 – Sayı : 31421 RESMÎ GAZETE Sayfa : 165 

 

 
 2086/1-1 



Sayfa : 166 RESMÎ GAZETE 12 Mart 2021 – Sayı : 31421 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



12 Mart 2021 – Sayı : 31421 RESMÎ GAZETE Sayfa : 167 

 

 
 2085/1-1 
 

 
 
 



Sayfa : 168 RESMÎ GAZETE 12 Mart 2021 – Sayı : 31421 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



12 Mart 2021 – Sayı : 31421 RESMÎ GAZETE Sayfa : 169 

 

 
 2036/1-1 

 
 
 
 



Sayfa : 170 RESMÎ GAZETE 12 Mart 2021 – Sayı : 31421 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 2027/1-1 
  



12 Mart 2021 – Sayı : 31421 RESMÎ GAZETE Sayfa : 171 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 172 RESMÎ GAZETE 12 Mart 2021 – Sayı : 31421 

 

 
 2028/1-1 
 
 
 



12 Mart 2021 – Sayı : 31421 RESMÎ GAZETE Sayfa : 173 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 174 RESMÎ GAZETE 12 Mart 2021 – Sayı : 31421 

 

 
 2047/1-1 
  



12 Mart 2021 – Sayı : 31421 RESMÎ GAZETE Sayfa : 175 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 176 RESMÎ GAZETE 12 Mart 2021 – Sayı : 31421 

 



12 Mart 2021 – Sayı : 31421 RESMÎ GAZETE Sayfa : 177 

 

 
 2048/1-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sayfa : 178 RESMÎ GAZETE 12 Mart 2021 – Sayı : 31421 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



12 Mart 2021 – Sayı : 31421 RESMÎ GAZETE Sayfa : 179 

 

 
 2042/1-1 

 
 
 
 
 



Sayfa : 180 RESMÎ GAZETE 12 Mart 2021 – Sayı : 31421 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



12 Mart 2021 – Sayı : 31421 RESMÎ GAZETE Sayfa : 181 

 

 
 2067/1-1 
 

 
 
 
 
 
 



Sayfa : 182 RESMÎ GAZETE 12 Mart 2021 – Sayı : 31421 

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 

 
 2164/1-1 



12 Mart 2021 – Sayı : 31421 RESMÎ GAZETE Sayfa : 183 

 



Sayfa : 184 RESMÎ GAZETE 12 Mart 2021 – Sayı : 31421 

 



12 Mart 2021 – Sayı : 31421 RESMÎ GAZETE Sayfa : 185 

 



Sayfa : 186 RESMÎ GAZETE 12 Mart 2021 – Sayı : 31421 

 



12 Mart 2021 – Sayı : 31421 RESMÎ GAZETE Sayfa : 187 

 



Sayfa : 188 RESMÎ GAZETE 12 Mart 2021 – Sayı : 31421 

 



12 Mart 2021 – Sayı : 31421 RESMÎ GAZETE Sayfa : 189 

 



Sayfa : 190 RESMÎ GAZETE 12 Mart 2021 – Sayı : 31421 

 



12 Mart 2021 – Sayı : 31421 RESMÎ GAZETE Sayfa : 191 

 



Sayfa : 192 RESMÎ GAZETE 12 Mart 2021 – Sayı : 31421 

 



12 Mart 2021 – Sayı : 31421 RESMÎ GAZETE Sayfa : 193 

 



Sayfa : 194 RESMÎ GAZETE 12 Mart 2021 – Sayı : 31421 

 



12 Mart 2021 – Sayı : 31421 RESMÎ GAZETE Sayfa : 195 

 



Sayfa : 196 RESMÎ GAZETE 12 Mart 2021 – Sayı : 31421 

 



12 Mart 2021 – Sayı : 31421 RESMÎ GAZETE Sayfa : 197 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sayfa : 198 RESMÎ GAZETE 12 Mart 2021 – Sayı : 31421

Sayfa

1

2
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20

21

22
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78

89
95

116

183

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin Yürürlükten

Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3637)
–– Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Öğrenim, Eğitim

ve Yetiştirme Masraflarının Tespit ve Tahsili ile Yüklenme ve Kefalet
Senedinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik

–– Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliği
–– Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitimi Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Bitlis Eren Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ
–– Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat:

2021/9)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

KURUL KARARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/2/2021 Tarihli ve 10046 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 28/1/2021 Tarihli ve 2018/26121 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.


