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YÖNETMELİK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:
HURDAYA AYRILAN TÜRK BAYRAKLI GEMİLERİN YERLERİNE YENİ 

GEMİ İNŞA EDİLMESİNİN TEŞVİKİNE DAİR YÖNETMELİK 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ülkemizin deniz ticaret filosunun yenilen-

mesi, kabatojda ve uluslararası sularda deniz çevresine zararsız, etkin, güvenli, sürdürülebilir
bir taşımacılığın oluşturulabilmesini desteklemek üzere; ticari yük taşımacılığında kullanılan
gemilerden hurdaya ayrılanların yerine inşa edilecek yeni gemilere verilecek teşvikin usul ve
esaslarını belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Milli Gemi Sicili veya Türk Uluslararası Gemi Sici-

line kayıtlı, 1.000 GT ile 5.000 GT arası, Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanan gemi
sicili için gemi cinsleri tanımlamaları listesinde yer alan sıvı dökme yük, katı dökme yük, kon-
teyner, genel yük (karışık yük) ve özel amaçlı gemiler sınıfındaki ticari yük taşımacılığında
kullanılan 20 yaş ve üzeri gemileri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin
478 inci maddesi ve 490 ıncı maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt ben-
dine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Ulaştırma  ve Altyapı Bakanlığını,
b) Boş gemi ağırlığı (Lightship): Geminin geçerli stabilite kitapçığında yer alan tekne,

makine, donanımlar, yedek parçalar ve tüm sabit cihazların ağırlıklarının metrik ton cinsinden
toplamını,

c) Gemi: Tahsis edildiği amaca uygun olarak kendiliğinden hareket imkanı bulunan, ti-
cari maksatlı yük taşımacılığında kullanılan deniz araçlarını, 

ç) Gemi yaşı: Gemi sicilindeki kayıtlı olan inşaa yılı esas alınarak hesaplanan yaşı,
d) Gros tonilato (GT): Gemi sicilinde kayıtlı gros tonilatosunu,
e) Hurda fiyatı: Londra Metal Borsası (London Metal Exchange-LME) çelik hurda

(LME steel scrap) değerinin %75’i baz alınarak belirlenecek ton başına döviz cinsinden güncel
hurda fiyatını,

f) Hurda gemi: Sökülmek amacıyla gemi söküm bölgesine gelen ve/veya getirilen bu
Yönetmelik kapsamındaki gemiyi,

g) İdare: Denizcilik Genel Müdürlüğünü,
ğ) Klas kuruluşu: Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri A.Ş.’yi, 
h) Mücbir sebep: Doğal afetler, kanuni grev, genel salgın hastalık, kısmi veya genel se-

ferberlik ilanı ve benzeri sebepleri,
ı) Taahhütname: İdare tarafından, belirli bir formatta tanzim edilen ve yararlanıcı tara-

fından imzalanan metni,
i) Temlikname: Bu Yönetmelik kapsamında yararlanıcıya ödenecek olan hurda teşvik

bedelinin devrine  ilişkin belgeyi,
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j) Yararlanıcı: Hurda teşvikinden faydalanması uygun bulunan geminin sicil tasdikna-
mesinde kayıtlı gemi sahibini veya sahiplerini, 

k) Yeni gemi: Söz konusu teşvik kapsamında inşa edilecek gemileri,
l) Yüklenici: Yararlanıcı ile aralarında yeni geminin inşası için sözleşme yapılmış,

28/6/2015 tarihli ve 29400 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tersane, Tekne İmal ve Çekek
Yeri Hakkında Yönetmelik kapsamında Bakanlıktan işletme izin belgesi almış tesisi, 

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Usul ve Esaslar

Genel kurallar
MADDE 5 – (1) Hurda teşvikinden faydalanmak isteyenler, her yılın Haziran ayı içe-

risinde bu Yönetmelik kapsamında yer alan gemi cinsleri için, Ek-1’de yer alan başvuru formu
ve 6 ncı maddede yer alan diğer belgelerle birlikte başvuru yapabilir.

(2) Yapılan hurda teşviki başvurularının, Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi bütçe im-
kanları doğrultusunda her yıl en fazla beş adet gemi için, yaşı en büyük olan gemiden başlamak
üzere değerlendirmesi yapılır. Kabul edilen başvurular için İdare tarafından yararlanıcıya, be-
lirlenen toplam teşvik tutarını içeren Teşvik Uygunluk Belgesi düzenlenir.

(3) İkinci fıkra uyarınca başvurusu kabul edilen yararlanıcının, Teşvik Uygunluk Bel-
gesi düzenlenme tarihinden itibaren dört ay içerisinde yüklenici ile yeni geminin inşaasına yö-
nelik sözleşme yaparak İdareye ibraz etmesi gerekir. Aksi halde Teşvik Uygunluk Belgesi hiçbir
işleme gerek duyulmaksızın iptal edilmiş sayılır. 

(4) Yararlanıcı sözleşmeyle birlikte Ek-2’de yer alan taahhütname ve Ek-3’te yer alan
temliknameyi  İdareye ibraz eder.

(5) Hurdaya ayrılacak gemi için verilecek teşvik tutarı, geminin boş ağırlığı ile güncel
hurda fiyatının çarpılması suretiyle tespit edilir. 

(6) Bu Yönetmelik kapsamında hurdaya ayrılmak üzere sicilden terkin edilen gemiler
hiçbir şartta tekrar sicile kaydedilmez.

(7) Hurdaya ayrılacak geminin başvuru tarihi itibarıyla son altı ay yararlanıcının mül-
kiyetinde olması gerekir.

(8) Bu Yönetmeliğin  yayımı tarihinden sonra Milli Gemi Sicili veya Türk Uluslararası
Gemi Siciline kayıt olan gemiler, altı ay süreyle sicilde kaldıktan sonra teşvikten yararlanabilir. 

Başvuru şartları
MADDE 6 – (1) Hurda teşvikinden yararlanmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler; baş-

vuru formu ve aşağıdaki belgeler ile birlikte başvuruda bulunur: 
a) Tüzel kişiler açısından şirketi birinci derecede temsil ve ilzama yetkili kişilere ait

noter tasdikli imza sirkülerinin aslı. 
b) Gerçek kişilerde noter onaylı imza beyannamesi, ortaklık olması halinde ise imza

beyannamesine ilave olarak tüm ortakların muvafakatının alındığını gösteren noter onaylı belge. 
c) Başvuran kişinin vekil olması halinde, vekil adına açıkça “Hurdaya Ayrılan Türk

Bayraklı Gemilerin Yerlerine Yeni Gemi İnşa Edilmesinin Teşvikine Dair Yönetmelik kapsa-
mında yapılacak işlemler için İdareye başvuruda bulunmak, taahhütname, temlikname ve diğer
belgeleri imzalamak ve takibini yapmak” ibaresinin yer aldığı geçerli bir vekaletname. 

ç) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen yetkili kişi ve/veya kişilerin 21/3/2007 tarihli ve 5607
sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamındaki kaçakçılık suçları ile 26/9/2004 tarihli ve
5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 79 uncu, 157 nci, 161 inci,  252 nci maddeleri ile 197 ila
212 nci maddelerinde yer alan suçların bir veya bir kaçına ilişkin olarak son beş yıl içinde ke-
sinleşmiş cezası bulunmadığına dair adli sicil kaydı belgesi.
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d) Gerçek ve tüzel kişilerin vergi dairesine ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına
borcunun bulunmadığını gösteren borcu yoktur belgeleri.

e) Gemi boş ağırlığının tespiti için hurdaya ayrılacak geminin teknik kütük dosyasının
bulunduğu liman başkanlığından alınacak yazı.

f) Yeni inşa ettirilecek geminin özellikleri ve planlanan inşa süreci.
(2) Hurdaya ayrılacak geminin Milli Gemi Siciline veya Türk Uluslararası Gemi Sici-

line kayıtlı olması gerekir.  
(3) Başvuru tarihi itibarıyla hurdaya ayrılacak gemi üzerinde sabıka kaydı, seferden

men, ipotek, haciz veya herhangi bir takyidat olmaması gerekir.  
(4) Hurdaya ayrılacak geminin geçerli Denize Elverişlilik Belgesi olması gerekir.  
Hurdaya ayrılacak gemiye ilişkin hususlar
MADDE 7 – (1) Yeni inşa olunan geminin Milli Gemi Sicili veya Türk Uluslararası

Gemi Siciline kaydının yapılmasından önce hurdaya ayrılacak geminin sicilden terkin edilerek
hurdaya verildiğinin tevsiki yapılır.

(2) Bakanlık tarafından uygun görülen ve gemi geri dönüşüm konularında faaliyet gös-
teren sivil toplum kuruluşlarından mücbir sebep, kapasite yetersizliği veya sipariş yoğunluğu
gibi sebeplere dayalı olarak hurda teslim işleminin gerçekleştirilemediğinin tevsik olunması
veya söz konusu geminin yurt dışında tutulması halinde, İdare tarafından en fazla üç aya kadar
ilave süre verilir. 

(3) Hurda teşviki için başvurusu kabul edilen geminin hurdaya teslim işlemi sonuçlan-
dırılana kadar siciline satılamaz, devredilemez, başka bayrak altında faaliyet için kiralanamaz
şerhi konulur. 

Yeni inşa edilecek gemiye ilişkin hususlar
MADDE 8 – (1) Yeni inşa edilecek geminin, 1.000 GT veya üzerinde ve sıvı dökme

yük, katı dökme yük, konteyner, genel yük (karışık yük) veya özel amaçlı gemiler sınıfındaki
ticari yük taşımacılığında kullanılan  gemi cinslerinden olması gerekir.

(2) Yeni inşa edilecek gemi, Teşvik Uygunluk Belgesi düzenlendiği tarihten itibaren en
geç üç yıl içerisinde yapımı tamamlanarak Milli Gemi Siciline veya Türk Uluslararası Gemi
Siciline  yararlanıcı tarafından tescil ettirilir. 

(3) Yeni inşa edilecek geminin klas kuruluşu gözetiminde inşa edilmesi zorunludur. 
(4) Yeni inşa edilen geminin Milli Gemi Siciline veya Türk Uluslararası Gemi Siciline

kaydını müteakip en az beş yıl süresince 18/1/2017 tarihli ve 29952 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği uyarınca yetkilendirilmiş
bir kuruluş tarafından düzenlenen  klas sertifikalarına sahip olması gerekir.

(5) Yeni geminin Türkiye’de inşa edilmesi ve inşasındaki yerli katkı oranının işçilik
dahil en az %50 olması gerekir.

(6) Teşvik kapsamında yeni inşa edilen gemi Milli Gemi Siciline veya Türk Uluslararası
Gemi Siciline tescil tarihinden itibaren en az beş yıl süre ile Türk Bayrağı altında işletilir ve
bu süre içerisinde siciline, satılamaz, devredilemez, başka bayrak altında faaliyet için kirala-
namaz şerhi konulur.

Sigorta
MADDE 9 – (1) Yararlanıcı, inşa halindeki gemi için, inşa süresi ile uyumlu ve teslim

tarihine kadar olan süreyi kapsayacak şekilde, yüklenici ile aralarında imzaladıkları sözleşme
tutarına göre yapılacak geçerli bir sigorta poliçesinin bir suretini İdareye sunar. Bu sigorta ge-
minin inşası esnasında öngörülebilir her türlü riske karşı gerekli teminatları bulundurur. Anılan
sigorta poliçesi asgari aşağıda belirtilen teminat alanlarını kapsar:

a) Tüm inşaat rizikoları, bu rizikolardan bir veya birkaçının gerçekleşmesi sonucu si-
gortalı gemiye gelecek zarar ve ziyanı, gizli kusur nedeniyle kusurlu parçanın onarımı ve ye-
nilenmesi masraflarını.
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b) Kusurlu çizimden doğan ziyan, hasar ve masrafları.
c) Kızaktan inişi sırasında meydana gelebilecek kazaları.
ç) Donatılmak üzere, havuza götürülüp getirilmesi esnasında oluşacak hasarları.
d) Deneme seferleri çatışma sorumluluğunu.
(2) Yararlanıcı, yeni geminin denize indirilmesinden itibaren beş yıl boyunca yıllık ola-

rak 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1352 nci maddesinin birinci fık-
rasında sıralanan deniz alacaklarını teminat altına alan bir koruma ve tazmin sigortası veya
mali sorumluluk sigortasına tekabül eden bir sigorta poliçesini bulundurur.  Ayrıca, beş yıl bo-
yunca yıllık olarak tekne ve makine sigortası veya bu sigortalara tekabül eden bir sigortayı
yaptırır. Her yenilemede söz konusu sigorta poliçelerinin birer suretini İdareye sunar. 

(3) Bakanlık tarafından kabul gören ve ilan edilmiş olan kulüp ve sigortacıların mali
sorumluluk poliçeleri dışındaki belgeler kabul edilmez. 

(4) Söz konusu sigorta poliçesinde meydana gelecek herhangi bir değişiklik yararlanıcı
tarafından otuz gün içerisinde İdareye yazılı olarak bildirilir.

(5) Yeni geminin işletilmesinin sebep olduğu zıya veya hasardan Bakanlık sorumlu tu-
tulamaz.

(6) Bu Yönetmelik kapsamında sigortanın yenilenmesine ilişkin yazılı veya sözlü bil-
dirim konusunda Bakanlığa herhangi bir hukuki sorumluluk atfedilemez. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bütçe ve Ödeme

Hurda teşvik bütçesi
MADDE 10 – (1) Hurda teşviki için sağlanacak kaynak, Bakanlık Döner Sermaye İş-

letmesi bütçesinden karşılanır.
(2) Yeni inşa olunan gemi üzerine, ödeme yapılmadan önce kullandırılacak teşvik tu-

tarının bir buçuk katı tutarında birinci derece ve birinci sıradan ipotek konulur.
Ödeme usülü
MADDE 11 – (1) Ödeme yapılacak tarihe ait Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

efektif döviz satış kuru dikkate alınarak Türk Lirası olarak, yeni inşa olunacak geminin;
a) Yapı halindeki gemilere özgü sicile kaydedilmesinde hurda teşvik tutarının % 40’ı,
b) Kabuk inşaasının tamamlanmasında hurda teşvik tutarının % 30’u,
c) Tescilinde hurda teşvik tutarının % 30'u, 
ödenir.
(2) Yararlanıcı, hurda teşvik tutarı ödemesi için birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde

yer alan aşamaların bitirilmesini müteakip yerli katkı oranını da içeren klas kuruluşu raporu
ile birlikte geçerli tekne inşa sigortasını İdareye sunar. 

(3) Son taksidin ödenmesinde hurdaya verilecek geminin terkin edilerek hurdaya ay-
rılması ve tevsiki gerekmekte olup aksi durumda herhangi bir ödeme yapılmaz. 

(4) Düzenlenen klas raporunun İdare tarafından uygun bulunması halinde yükleniciye
ödeme yapılır.

(5) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan ödemeler haricinde, klas kuruluşu, yüklenici
ve yararlanıcı Bakanlıktan ayrıca bir ücret veya sair hak ve alacak talep edemez.

Yerli katkı oranı
MADDE 12 – (1) Yerli katkı oranı, aşağıdaki formüle uygun olarak klas kuruluşu ta-

rafından tespit edilir: 
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(2) Nihai ürünü teşkil eden yerli ve ithal girdi maliyetlerinin hesaplanmasında aşağıdaki

kalemler dikkate alınır:

a) Kullanılan doğrudan ve dolaylı malzeme giderleri.

b) Doğrudan ve dolaylı işçilik giderleri.

c) Ürünle ilgili genel giderler.

(3) Yurt içinden temin edilen girdilerin ithal olup olmadığı hakkında, yüklenici tarafın-

dan ibraz edilecek fatura ile tevsik olunmak kaydı ile yüklenicinin beyanı esas alınır ve girdi

ithal ise ithal girdi hesaplamasına dahil edilir.

(4) İthal girdi tutarının hesaplanmasında, ithal girdinin tesise teslim fiyatı ve teslim ta-

rihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası efektif döviz satış kuru dikkate alınır.

(5) Yeni geminin yapımı aşamasında kullanılan tüm girdilere ait belgeler sicile tescil

edildiği tarihten itibaren beş yıl süresince muhafaza edilir. İdarenin talep etmesi durumunda

bu belgeler İdareye sunulur.  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İdari Yaptırımlar, Denetim ve Son Hükümler 

İdari yaptırımlar ve denetim

MADDE 13 – (1) Teşvikten yararlanma öncesinde, sırasında veya sonrasında bu Yö-

netmelik hükümlerine aykırı davranılması halinde, yararlanıcı için ödenen teşvik tutarı, ödeme

tarihinden itibaren 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin

Kanunun 1 inci maddesi hükmü uyarınca hesaplanacak faiziyle birlikte rızaen, bunun mümkün

olmaması halinde; gemi ipoteği 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümle-

rine göre tahsil edilir.

(2) 7 nci maddenin ikinci fıkrası uyarınca verilen ilave süreye rağmen söz konusu edi-

min ifa edilmemesi halinde birinci fıkra hükmüne göre işlem yapılır.

(3) Teşvikten yararlanma öncesinde, sırasında veya sonrasında gerçeğe aykırı ve yanıl-

tıcı beyanda bulunan, belge tanzim eden, bunları kullanan gerçek veya tüzel kişiler hakkında

5237 sayılı Kanunun ilgili hükümleri tatbik olunur.

(4) Yeni inşa edilen geminin sicil kaydından itibaren beş yıllık süre içerisinde Türk bay-

rağı altında işletilmesini engelleyecek şekilde kiralanması, satılması, devir veya temlik olun-

ması halinde birinci fıkra hükmüne göre işlem yapılır.

(5) 9 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sigorta belgelerinin yenilenmesini mü-

teakip otuz gün içerisinde İdareye bildirilmemesi durumunda yeni inşa edilen geminin Denize

Elverişlilik Belgesi askıya alınır.

(6) İdare yükleniciyi, hurdaya ayrılacak ve yeni inşa edilecek gemiyi her zaman denet-

leme yetkisine sahiptir. Bakanlık, denetim yapmak üzere merkez teşkilatı veya liman başkan-

lıklarından denizcilik uzmanı ve denizcilik sörvey mühendisi kadrolarında bulunan personel

veya sıralı amirleri arasından gerektiği kadar personeli görevlendirir.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür. 
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TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ELEKTRİK MOTORLARININ VE DEĞİŞKEN HIZ SÜRÜCÜLERİNİN ÇEVREYE

DUYARLI TASARIM GEREKLİLİKLERİNE DAİR TEBLİĞ 

(2019/1781/AB) (SGM: 2021/16)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 23/6/2010 tarihli ve 2010/643 sayılı Bakanlar Ku-

rulu Kararı ile yürürlüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin

Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik, başka ürünlere takılı olanların da dahil olduğu elektrik

motorlarının ve değişken hız sürücülerinin piyasaya arz edilmesi ve hizmete sunulması ile ilgili

çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; aşağıdaki ürünleri kapsar:

a) Aşağıda belirtilen 50 Hz, 60 Hz veya 50/60 Hz sinüzoidal gerilim ile çalışan, fırçasız,

komütatörsüz, alternatörsüz veya rotora elektrik bağlantısız endüksiyon motorlar:

1) 2, 4, 6 veya 8 kutuplu, 

2) Anma gerilimi (UN) 50 V üzeri ve en fazla 1000 V olan, 

3) Anma çıkış gücü (PN) 0,12 kW ile 1000 kW arasında olan,

4) Sürekli çalışacak şekilde tasarlanmış olan,

5) Doğrudan çevrimiçi çalışma için sınıflandırılan,

b) Aşağıda belirtilen 3 fazlı giriş gücüne sahip değişken hız sürücüler:

1) 0,12 kW ile 1000 kW aralığında motor anma çıkış gücüne sahip, bu maddenin 1 inci

fıkrasının (a) bendinde belirtilen bir motorla birlikte çalışan,

2) 1000 V AC de dahil 100 V ve üzeri anma gerilimine sahip olan,

3) Sadece tek bir AC gerilim çıkışı olan.

(2) EK-I’in 1 inci maddesinde ve 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b), (d), (e),

(f), (g), (ğ), (h), (ı) bentleri ve üçüncü fıkrasının (a) bendinde belirtilen gereklilikler aşağıdaki

motorlara uygulanmaz:

a) Bir ürüne tamamen takılı olan (örneğin bir dişli grubu, pompa, fan veya kompresöre)

ve geçici bir motor kapağı veya kasnak tarafı rulmanı temin edilse dahi enerji performansı

üründen bağımsız bir şekilde test edilemeyen motorlar; elektrik motoru tahrik edilen ünite ile

gövde veya mil gibi ortak parçaları paylaşmalı (cıvata gibi bağlantı parçaları hariç) ve tahrik

edilen üniteden tümüyle ayrılabilecek ve bağımsız bir şekilde çalışabilecek şekilde tasarlan-

mamış olmalıdır. Ayırma işlemi, motoru çalışamaz duruma getirmenin bir sonucudur. 

b)  Enerji performansı değişken hız sürücüsünden bağımsız olarak test edilemeyen, de-

ğişken hız sürücü takılı (kompakt sürücüler) motorlar,
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c) Motor iç yapısının ayrılmaz parçası halinde takılan ve motor veriminin test edilmesi

sırasında çıkarılamayan ve ayrı bir güç kaynağı ile çalıştırılamayan takılı freni olan motorlar,

ç) Sadece aşağıdaki durumlarda kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış ve belirtilmiş

motorlar;

1) Deniz seviyesinden 4000 metrenin üzerindeki yüksekliklerde, 

2) Ortam sıcaklığının 60oC’nin üzerinde olduğu yerlerde, 

3) 400oC’nin üzerinde maksimum çalışma sıcaklığında, 

4) Ortam sıcaklığının -30oC’nin altında olduğu yerlerde, 

5) Su soğutmalı bir motor için ürüne giren soğutma suyu sıcaklığının 0oC’nin altında

veya 32oC’nin üstünde olduğu yerlerde.

d) Sıvı içine tamamen daldırılmış halde çalışacak şekilde özel olarak tasarlanmış ve

belirtilmiş motorlar,

e) Nükleer tesislerin güvenliğini sağlamak için sınıflandırılan özel motorlar,

f) 30/6/2016 tarihli ve 29758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtemel Patlayıcı

Ortamlarda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile ilgili Yönetmelik (2014/34/AB)’in

EK-I’nin 1 inci bölümünde tanımlandığı şekilde özel olarak madencilik için tasarlanmış ve

belgelenmiş olan patlamaya karşı korunmalı motorlar,

g) Kablosuz veya batarya ile çalışan cihazlarda yer alan motorlar,

ğ) Çalışma sırasında ağırlığı elle desteklenen elle tutulan cihazlardaki motorlar,

h) Çalışma esnasında hareket ettirilen elle yön verilen taşınabilir cihazlardaki motorlar,

ı) Mekanik komütatörlü motorlar,

i) Tamamen kapalı fansız motorlar (Tam kapalı havalandırmasız (TENV veya TKH)),

j) Bu Tebliğin EK-I’inin 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen mo-

torlar için 1/7/2021 tarihinden önce piyasaya arz edilen ürünlere takılı özdeş motorların ikamesi

olarak 1/7/2029 tarihinden önce piyasaya arz edilen motorlar ve aynı ekin 1 inci maddesinin

birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen motorlar için 1/7/2023'ten önce piyasaya arz edilen

ve özellikle bu şekilde pazarlanan motorlar,

k) Çok hızlı motorlar; diğer bir ifade ile, farklı sayıda kutup ve hız elde edilebilen ayrık

sargılı ya da değiştirilebilir sargılı motorlar,

l) Elektrikli aracın çekişi için özel olarak tasarlanmış motorlar.

(3) EK-I’in 3 üncü maddesinde ve 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin

(1), (2), (5), (6), (7), (8), (9) ve (10) numaralı alt bentlerinde belirtilen gereklilikler aşağıdaki

değişken hız sürücülerine (DHS) uygulanmaz:

a) Bir ürüne takılı olan ve enerji performansı bu üründen bağımsız bir şekilde test edi-

lemeyen DHS'ler (bu yönde bir girişim DHS'yi veya ürünü çalışamaz hale getiriyor olmalıdır),

b) Nükleer tesislerin güvenliğini sağlayacak şekilde özel olarak nitelendirilen değişken

hız sürücüleri,

c) Rejeneratif sürücüler,

28 Nisan 2021 – Sayı : 31468                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 113



ç) Sinüzoidal giriş akımı olan sürücüler,

d) Bu Tebliğ ile tamamen uyumlu DHS’lerden meydana gelen, tek bir kabinden oluşan

DHS'ler.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 385

inci ve 508 inci maddeleri ile 23/6/2010 tarihli ve 2010/643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla

yürürlüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğe

dayanılarak hazırlanmıştır.

AB mevzuatına uyum

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ, 2009/125/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin

Tüzüğü uyarınca yayımlanan Elektrik Motorlarının ve Değişken Hız Sürücülerinin Çevre Du-

yarlı Tasarım Gerekliliklerini ve Bağımsız ve Ürünlere Entegre Salmastrasız Sirkülatörlerin

Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerini belirleyen, (AT) 641/2009 sayılı Tüzüğü Değiştiren,

(AT) 640/2009 sayılı Tüzüğü yürürlükten kaldıran 1/9/2019 tarihli ve (AB) 2019/1781 sayılı

Komisyon Tüzüğü ile bu Tüzükte değişiklik yapan 17/12/2020 tarihli ve (AB) 2021/341 sayılı

Komisyon Tüzüğü esas alınarak AB mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) AB: Avrupa Birliğini,

b) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

c) Beyan edilen değer: Bakanlık tarafından uygunluğun doğrulanması için 7 nci mad-

deye göre belirlenen, hesaplanan veya ölçülen teknik parametreler için imalatçı, ithalatçı veya

yetkili temsilci tarafından sağlanan değerleri,

ç) Değişken hız sürücüsü (DHS veya VDS): Motor tarafından tahrik edilen yükün tork-

hız karakteristiğine göre, motorun mekanik çıkış gücünü kontrol etmek için motorun beslendiği

güç kaynağını değişken bir gerilim ve frekansa ayarlayarak tek bir motora sağlanan elektrik

gücünü adapte eden, kendisine takılı olan tüm koruma cihazlarını ve yardımcı elemanları içeren

elektronik güç dönüştürücüsünü,

d) Değişken hız sürücüsünün test yükü: Çıkış akımını ve çıkış değişim faktörünü

(cos fi) belirlemek üzere test amacıyla kullanılan elektrikli cihazı,

e) Diğer patlayıcı korumalı motor: Patlayıcı ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanan

ve standartlarda tanımlandığı şekilde "Ex ec", "Ex tb", "Ex tc", "Ex db" veya "Ex dc" olarak

belgelenen motoru,

f) El teçhizatı: Normal kullanım sırasında elde tutulmak üzere tasarlanan taşınabilir ci-

hazı,

g) Elektrik kaynağı: Elektrik şebekesi beslemesini,

ğ) Eş değer model: Bir modelin etiketinde ve ürün bilgi formunda sağlanan teknik bil-

gilerle aynı teknik özelliklere sahip olan, ancak farklı bir model tanımlayıcı ile başka bir model
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olarak aynı imalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilci tarafından piyasaya arz edilen veya hizmete

sunulan modeli,

h) Ex eb artırılmış güvenlik motoru: Patlayıcı ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanan

ve standartlarda tanımlandığı şekilde "Ex eb" olarak belgelenen motoru,

ı) Fabrika kabul testi: Ürünler kabul edilmeden veya hizmete sunulmadan önce sözleş-

meyle ilgili gerekliliklere ürünün tam uyumlu olduğunun karşılanıp karşılanmadığını doğrula-

mak amacıyla müşterinin şahitli test kullanması durumunda sipariş ettiği ürün üzerinde yapılan

testi,

i) Faz: Elektrik kaynağının yapılandırma tipini,

j) Frenli motor: Kaplinsiz olarak doğrudan motor mili üzerinde çalışan elektromekanik

fren ünitesi ile teçhiz edilmiş motoru,

k) Kablosuz veya batarya ile çalışan teçhizat: Tasarlanan işlevini bir sağlayıcıyla bağ-

lantısı olmaksızın yerine getirmek amacıyla enerjisini bataryadan alan cihazı,

l) Kutup: Temel hızı toplam kutup sayısı tarafından belirlenen motorun manyetik döner

alanının ürettiği manyetik kuzey veya güney kutbunu,

m) Mekanik komütatörlü motor: İçinde akımın yönünü değiştiren mekanik bir cihaz

bulunan motoru,

n) Model tanımlayıcı: Belirli bir ürün modelini, aynı ticari marka veya aynı imalatçı,

ithalatçı veya yetkili temsilci adına sahip diğer modellerden ayıran genellikle alfanümerik kodu,

o) Motor (elektrik motoru): Elektrik giriş gücünü, besleme geriliminin frekansı ve mo-

torun kutup sayısı gibi unsurlara bağlı olarak değişen bir dönme hızında ve tork ile dönmek

suretiyle mekanik çıkış gücüne dönüştüren cihazı, 

ö) Motorun enerji verimi: Motorun mekanik çıkış gücünün aktif elektrik giriş gücüne

oranını,

p) Portatif teçhizat: Normal kullanım sırasında kullanıcı tarafından yönlendirilen ve yer

değiştirilen yol dışında hareket eden cihazı,

r) Rejeneratif sürücü: Enerjiyi yükten şebekeye yeniden verebilen, diğer bir ifadeyle,

yük motoru fren yaptığında giriş akımının 180o +/- 20o faz kaymasını giriş gerilimine aktaran

değişken hız sürücüsünü,

s) Sinüzoidal giriş akımlı sürücü: Giriş akımı, %10'un altında toplam harmonik uygun-

luk (THC) ile tanımlanan sinüzoidal dalgalı değişken hız sürücüsünü,

ş) Sürekli çalışma: Elektrik motorunun anma gücünde, belirli bir yalıtılmış sıcaklık sı-

nıfındaki sıcaklık yükselmesi altında, kesinti olmaksızın standartlarda tanımlandığı şekliyle

belirlenen görev türlerinde (S1, S3 >=% 80 veya S6 >= % 80) çalışabilme özelliğini,

t) Şahitli test: Test ve test sonuçlarının geçerliliği hakkında sonuca varmak amacıyla

denetimdeki ürünün fiziksel testinin diğer bir tarafça aktif olarak gözlemlenmesini, (bu gözlem,

uygulanabilir standartlar ve mevzuat ile birlikte kullanılan test ve hesaplama yöntemlerinin

uygunluğu konusunda sonuçlar da içerebilir.)
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u) Tam kapalı havalandırmasız motor (TENV veya TKHM): Havalandırmasız çalışmak

üzere tasarlanmış ve bu şekilde belirtilmiş olan ve ısıyı tamamıyla kapalı motor yüzeyinde bü-

yük oranda doğal havalandırma veya radyasyon yoluyla dağıtan motoru

ifade eder.

Çevreye duyarlı tasarım gereklilikleri

MADDE 6 – (1) Elektrik motorları ve değişken hız sürücüleriyle ilgili çevreye duyarlı

tasarım gereklilikleri ve bu gerekliliklerin yürürlük tarihleri bu Tebliğin EK-I’inde belirtilmiştir. 

Uygunluk değerlendirme

MADDE 7 – (1) Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönet-

meliğin 10 uncu maddesinde belirtilen uygunluk değerlendirme yöntemi, anılan Yönetmeliğin

EK-IV’ünde belirtilen iç tasarım kontrol sistemine veya anılan Yönetmeliğin EK-V’inde be-

lirtilen yönetim sistemine göre yapılır.

(2) Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin 11 inci

maddesi uyarınca uygunluk değerlendirmesinin amaçları bakımından, elektrik motorlarının

teknik dosyasında, bu Tebliğin EK-I'inin 2 nci maddesine uygun şekilde temin edilen ürün bil-

gisi ile EK-II’de ve uygulanabilir hallerde EK-I’in 1 inci maddesinde belirtilen hesaplamaların

sonuçları ve detayları yer alır.

(3) Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin 11 inci

maddesi uyarınca uygunluk değerlendirmesinin amaçları bakımından, işlemi kapsamında,

değişken hız sürücülerinin teknik dosyasında, bu Tebliğin EK-I'inin 4 üncü maddesine uygun

şekilde temin edilen ürün bilgisi ile EK-II'de ve uygulanabilir hallerde EK-I’in 3 üncü madde-

sinde belirtilen hesaplamaların sonuçları ve detayları yer alır. 

(4) Teknik dosyada, belirli bir model için yer alan bilgiler aşağıda belirtilen yöntemler-

den herhangi biri veya her ikisi birden kullanılarak elde edildiğinde teknik dosya, söz konusu

hesaplamanın ayrıntılarını, hesaplamanın doğruluğunu sağlamak için imalatçılar tarafından ya-

pılan değerlendirmeyi ve uygun hallerde, farklı imalatçıların modelleri arasındaki kimlik be-

yanını içerir. Teknik dosya, model tanımlayıcıları da dahil olmak üzere tüm eşdeğer modellerin

bir listesini içerir.

a) Sağlanan teknik bilgilerle aynı teknik özelliklere sahip ancak farklı bir imalatçı ta-

rafından üretilen bir model üzerinden, 

b) Aynı veya farklı bir imalatçının başka bir modelinden tasarım veya dış değerleme

metodu temelinde yapılan hesaplama aracılığıyla.

Piyasa gözetimi ve denetimi için doğrulama yöntemleri

MADDE 8 – (1) Bakanlık, Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin

Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen piyasa gözetimi ve denetimini ger-

çekleştirirken, EK- III’te belirtilen doğrulama yöntemini uygular.

Önlemler ve yazılım güncellemeleri

MADDE 9 – (1) İmalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilci, bu Tebliğde belirtilen teknik

dosyada veya temin edilen herhangi bir dokümanda yer alan parametrelerin herhangi birini
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daha iyi bir seviyeye çıkarmak amacıyla, test edildiğini (örneğin test koşulları veya test çevri-

mini öğrenerek) algılama ve test sırasındaki performansını özellikle otomatik olarak değiştirme

özelliklerine sahip olacak şekilde tasarlanan ürünleri piyasaya arz edemez. 

(2) Güncelleme öncesinde nihai kullanıcının açık onayı olmaması halinde, bir yazılım

veya ürün yazılım güncellemesinden sonra, ürün uygunluk beyanında belirtilen test standardı

ile ölçüldüğünde, ürünün enerji tüketimi ve beyan edilen diğer parametrelerden herhangi birine

yönelik tağşiş yapılamaz. Hiçbir performans değişikliği, güncellemenin reddedilmesinin bir

sonucu olarak ortaya çıkamaz.

(3) Yazılım güncellemesi, ürünün uygunluk değerlendirmesine yönelik uygulanabilir

çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerine uygunsuz hale gelmesine yol açacak şekilde ürünün

performansını değiştirecek bir etkiye sahip olamaz.

Gösterge niteliğindeki ölçütler

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğin, kabul edildiği tarihte mevcut olan en iyi performans

gösteren motorlar ve değişken hızlı sürücüler için gösterge niteliğindeki ölçütler EK-IV'te be-

lirtilmiştir.

Danışma kurulu

MADDE 11 – (1) Bakanlık, bu Tebliğ ile ilgili olarak, elektrik motorları ve değişken

hız sürücüleri için teknolojik gelişmeler ışığında,  daimi mıknatıslı motorlardaki nadir toprağın

tanımlanması ve yeniden kullanımı da dahil olmak üzere döngüsel ekonominin amaçlarına uy-

gun olarak ürünler için ek kaynak verimliliği gereklilikleri getirmenin uygunluğu, doğrulama

toleranslarının seviyeleri,  daha katı gerekliliklerin belirlenmesi, 1000 V üzerinde anma gerilime

sahip motorlar için asgari enerji verimliliği gerekliliklerinin belirlenmesi,  birlikte piyasaya

arz edilen hem motor ve DHS kombinasyonları hem de takılı değişken hız sürücüleri (kompakt

sürücüler) için gerekliliklerin saptanması, bu Tebliğ kapsamı dışındaki ürünler,  daimi mıknatıslı

motorlar dahil olmak üzere diğer motor türlerini kapsama eklenmesi hususlarında çalışmalar

yapmak üzere Avrupa Komisyonu tarafından kurulan danışma kurulu toplantılarına katılım

sağlar.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 12 – (1) 7/2/2012 tarihli ve 28197 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elek-

trik Motorları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM: 2012/2) yü-

rürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası yayımı tarihinde, diğer

maddeleri ise 1/7/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul 1. Çocuk Mahkemesinden: 
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 3776 

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

 
 3809 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
250 TON BUZ ÖNLEYİCİ/BUZ ÇÖZÜCÜ SIVI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden: 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü DHMİ İhale Yönetmeliği 

Kapsamında 250 Ton Buz Önleyici/Buz Çözücü Sıvı Alımı İşi Açık İhale Usulü ile İhale 
Edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale Dosya Numarası : 2021/04 
1- Kuruluşun 
a) Adresi : Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı (Konya 

Yolu Üzeri) No: 32 06560 Yenimahalle/ 
ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : +90 (312) 204 2000-204 2340-204 2341-204 
2348-204 2626-204 2878 

  Faks no: +90 (312) 212 8158 
c) İhale dokümanının görüleceği adres : DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde 

bulunan Satın Alma ve İkmal Dairesi 
Başkanlığı Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü 
Zemin Kat Z-136 no.lu oda 

2- İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal Alımı, Buz Önleyici/Buz Çözücü Sıvı, 250 

Ton 
b) Teslim yeri : DHMİ Genel Müdürlüğü, Satın Alma ve İkmal 

Dairesi Başkanlığı, Merkez İkmal Müdürlüğü 
Esenboğa/ANKARA depolarıdır. 

c) Teslim Süresi : Yüklenici, sipariş edilmiş malzemeyi 
sözleşmenin tebliğini müteakip en fazla 150 
(Yüzelli) takvim günü içerisinde (teklifte 
belirtilen sürenin daha az olması halinde 
teklifteki bu süre dikkate alınacaktır) tek partide 
teslim etmiş olacaktır. 

3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde 

bulunan Satın Alma ve İkmal Dairesi 
Başkanlığı 

b) Tarihi ve saati : 09/06/2021 saat 11.00 
4. İhaleye katılmak için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
a) 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, 
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b) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
c) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler Dairesi 
Başkanlığına/Kuruluşun Göstereceği Banka Hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

ç) İdari Şartnamenin 7.3 üncü maddesinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı İhaleleri 
Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin 
noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma 
uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

f) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
g) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 

yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi, 
ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ve 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 şartların korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

h) Yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 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 

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 
4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1 maddesinin (a) bendinde yer alan 

belgenin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini 
göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 
sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, 
bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

Yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler topluluğu ilişkisi 
içinde kullanılması halinde bu belgeyi kullanan ortağın 4.1. maddenin (h) bendindeki belgeyi de 
sunması zorunludur. 

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

4.3.1. İş Deneyim Belgesi: 
İsteklinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul 

işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde 
bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere 
ilişkin olarak deneyimini gösteren belge veya teknolojik ürün deneyim belgesi sunması 
zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %25’den az olmamak üzere, ihale konusu iş 
veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün 
deneyim belgesinin sunulması gerekir. 

4.3.2. İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını 
belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi 
durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir: 
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a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
c) İstekli 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. 
4.3.3. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen 

belgeler. 
4.3.4. Sıvı malzemeye ilişkin; uçuş emniyeti, iş sağlığı ve güvenliği ile çevresel etkiler 

bakımından AMS 1435 standardına uygun olacaktır. AMS 1435 standardına uygunluk 
bakımından AMS 1435 B veya AMS 1435 C veya AMS 1435 D’ye uygun olduğuna dair test 
raporu, 

(Bu şartnamede geçen AMS 1435 Standardı, SAE (Society of Automobile Engineers) 
tarafından yayımlanan ve ICAO Doc.9640-AN/940 dokümanında referans olarak yayınlanmış 
AMS 1435 standardını ve güncellenen versiyonları AMS 1435 B veya AMS 1435 C veya AMS 
1435 D’yi ifade etmektedir.) 

4.3.5. De-icing sıvının görünümünün renksiz olduğu ile 1:1 oranında seyreltilmiş halinin 
donma noktasının AMS 1435 B veya AMS 1435 C veya AMS 1435 D Sertifika hükümlerine 
uygun olduğunu belirten laboratuvar sonuçları, 

4.3.6. De-icing sıvı içindeki aktif madde miktarının en az %50 (w/w) seviyesinde 
olduğunu ve Buz önleyici/buz çözücü sıvıya ait aktif madde, korozyon inhibitörü ve su miktarları 
ile sıvı bünyesinde, üre etilen veya propilen glikol v.b. alkol türevleri ihtiva etmediğini gösteren 
laboratuvar sonuçları, 

4.3.7. Şayet sıvı herhangi bir lisans altında üretiliyorsa, sanki sıvı yeni onaya sunulan bir 
ürünmüş gibi tüm testleri yapılmış, AMS 1435 B veya AMS 1435 C veya AMS 1435 D 
Şartnamesine ait lisanslandırılan üretici firma adına alınmış sertifikasyon belgeleri, 

4.3.8. Sıvı uygulama öncesi ve sonrası değerlerini kapsayan, asfalt ve beton yüzeylerdeki, 
zift yumuşaması da dahil olmak üzere, asfalt ve beton dayanımı test raporları, 

4.3.9. Doğal çevre koruması kapsamında, EPA Test metotları numara: 40 kodlu Federal 
Yönergenin 797.1300 ve 797.1400 maddelerine göre tanzim edilmiş, sıvı için tam bir akut sıvı 
zehirlilik test raporu (acute aquatic toxicity test report) 

4.3.10. Sıvı malzeme ile ilgili olarak, EPA metotlarına uygun olarak yapılan bakterilerin 
su içerisindeki organik moleküllerini okside etme miktarı olarak da bilinen biyokimyasal oksijen 
gereksinimi (BOD) ve teorik oksijen gereksinimi (TOD) değerlerini belirten raporları, 

Yukarıda istenen teknik kriterlerden biri veya birkaçı tek raporda/ laboratuvar 
sonucunda/ürün sertifikasında verebilir, sunulan belgede hangi belgenin hangi kriterleri ihtiva 
ettiğini belirtmek zorundadır. 

4.3.11. Teklif edilen sıvıya ait teknik doküman, bilgi, resim, broşür ve kataloglar, 
4.3.12. Teknik şartnameye cevaplar; 
Teklifte teknik şartnameye sırası ile cevap verilecektir. Teknik şartnameye verilen 

cevaplar açık ve net bir şekilde teknik resim, broşür ve benzeri dokümanlarla desteklenmek 
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suretiyle ayrıntılı olarak açıklanacaktır. Açıklamalarla birlikte sunulan teknik resim, broşür ve 
benzeri dokümanlar teknik şartnamenin ilgili maddeleri referans gösterilmek suretiyle 
verilecektir. 

İsteklilerce verilecek teklif dosyaları, teknik şartnamede istenilen bilgi ve belgelerin 
tümünü içerecek şekilde olacak, açıklanmamış ya da eksik hiçbir bilgi ve belge olmayacaktır. 

İstekli, Teknik Şartnamede istenen hususlarla ilgili olarak verilecek katalog/teknik 
doküman üzerinde Teknik Şartnamedeki madde numarası belirtilerek işaretleme yapacak ve her 
sayfa istekliler tarafından imzalanacaktır. 

4.5. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
Bu ihalede benzer iş olarak, Anti-Icing Sıvı Malzeme üretimi ve/veya satışı kabul 

edilecektir. 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 

(yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı Kuruluşun adresinde görülebilir ve 100,-TL(Yüz Türk Lirası) (KDV 

Dahil) karşılığı istekliler tarafından yetkili kişilerce imzalanmış istekli adres, vergi numarası vb. 
bilgilerinin mevcut olduğu antetli kağıda yazılmış bir dilekçe ile İstekli yabancı ise; temsilci tayin 
ettiği firma ya da kişiye ait “istekli mümessili/temsilcisi” olduğuna dair belge ve bir dilekçe ile 
birlikte Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü Zemin Kat Z-
136 no.lu odadan satın alınabilir. 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre 
kurulmuş tüzel kişilere doküman satışında EKAP’a kayıtlı olma şartı aranacaktır. (Bu şart yabancı 
isteklilerde aranmaz.) 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde 

bulunan Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü Zemin Kat Z-
136 no.lu odaya elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 
yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim 

günüdür. 
12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13. Kuruluşumuz bu ihalede 4734 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, satın alma mevzuunu teşkil eden işi, ihale edip etmemekte, 
kısmen ihale etmekte tamamen serbesttir. 3836/1-1 
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TANKER İLE HAM PETROL TAŞIMA VE BOŞALTMA HİZMET ALIMI  
İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünden: 
TDLHZM-1171 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Adıyaman Bölge Müdürlüğüne 

bağlı tüm sahalarda tanker ile ham petrol taşıma ve boşaltma işi hizmet alımı “açık ihale usulü” 
ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2021/242310 
1-İdarenin 
a) Adresi : Söğütözü Mahallesi 2180. Cad. No: 10 / 06530 
  Çankaya/ANKARA 
b) Telefon ve Faks numarası : 0 312 207 26 69 / 27 95  
  Faks 0 312- 286 73 74 - 0312- 286 90 73 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : ihale@tpao.gov.tr 
2-İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Türkiye Petrolleri A.O. Adıyaman Bölge 

Müdürlüğüne bağlı üretim sahalarına, ihtiyaç 
duyulan tüm yerlere, sahadan sahaya, sahadan 
bölgelere ve yeni keşfedilecek tüm üretim 
sahalarına, tankerler ile ham petrol taşıma ve 
boşaltma hizmet alımı. Taşınacak miktar ile tek yön 
yol mesafesinin çarpılarak toplanması yaklaşık; 
14.711,169 (ondörtbinyediyüzonbirvirgülyüzaltmış 
dokuz) BinTon Km. 

b) Teslim yeri : TPAO Adıyaman Bölge Müdürlüğü 
c) İşin süresi : Sözleşme tarihinden itibaren 36 (otuz altı) Aydır. 
3-İhalenin 
a) Yapılacağı yer : TÜRKİYE PETROLLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
  Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 10 Çankaya/ANKARA 
  Sıtkı Sancar Küçük VIP Toplantı Salonu, 
  İstekliler ihale oturumuna Yeni İhale Salonunda 

katılabilir. 
b) Tarihi ve saati : 20.05.2021- Saat 14:30 
4-İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri: 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: Belge fotokopi ise, noterden aslına uygunluğu onaylı olacak veya İdarece “Aslı 
görülmüştür” kaydı bulunacaktır. 

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 
Belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret 
ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 
Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir 
makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı 
olduğuna dair belge; 

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini 

belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin 
noter tasdikli imza sirküleri; 
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c) Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan 
durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname, 

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu. (Form-1) 
e) Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
g) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
h) Trafik Şubesi’ne onaylattırılacak Özmal Araç Formu, 
ı) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname, 
j) Bu ihalede iş deneyimi istenilmesi durumunda; tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş 

deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde 
sunulacak İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin 
Taahhütname. 

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

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler. 
4.3.1. İstekli, kooperatif ise; 
a) Kendi üyeleri adına kayıtlı veya kendi üyeleri adına kayıtlı olmamakla birlikte ihale 

tarihinden itibaren en az 3 yıl süreyle kullanım hakkı olan , Teknik şartnamenin Madde-4 Çekici 
Tanker ve Yarı Römork Tankerlerde (Araçlarda) İstenen Şartlar maddesinde belirtilen nitelik ve 
özellikteki tankerlerin İl Emniyet Trafik Şube Müdürlüğü’nden onaylı FORM-2 belgesi, İhale ilan 
tarihinden sonra alınmış olacaktır. Kendi üyeleri adına kayıtlı olmamakla birlikte ihale tarihinden 
itibaren en az 3 yıl süreyle kullanım hakkı olduğunu belgeleyen tankerlere ilişkin sözleşme veya 
kullanım hakkı ispatlayan belgelerin noter onaylı örnekleri sunulacaktır. 

b) Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen şartlara göre gereken K1 ve/veya R1 
belgeleri ile ADR Uygunluk Belgesi ve SRC5 Belgeleri verilecektir. 

4.3.2. İstekli, kooperatif değilse; 
a) Trafikte kendi nam ve hesabına kayıtlı veya kendi adına kayıtlı olmamakla birlikte 

ihale tarihinden itibaren en az 3 yıl süreyle kullanım hakkı olan Teknik şartnamenin Madde-4 
Çekici Tanker ve Yarı Römork Tankerlerde (Araçlarda) İstenen Şartlar maddesinde belirtilen 
nitelik ve özellikteki tankerlerin İl Emniyet Trafik Şube Müdürlüğü’nden onaylı FORM-2 belgesi, 
İhale ilan tarihinden sonra alınmış olacaktır. Kendi adına kayıtlı olmamakla birlikte ihale 
tarihinden itibaren en az 3 yıl süreyle kullanım hakkı olduğunu belgeleyen tankerlere ilişkin 
sözleşme veya kullanım hakkı ispatlayan belgelerin noter onaylı örnekleri sunulacaktır. 

b) Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen şartlara göre gereken K1 ve/veya R1 
belgeleri ile ADR Uygunluk Belgesi ve SRC 5 belgeleri verilecektir. 

4.3.3. YÜKLENİCİ, ham petrol taşıyabilecek 2010 ve yukarı model, trafikten adına 
kayıtlı veya kendi nam ve hesabına kiraladığı kamyon tankerleri ve treylerleri ile ham petrol 
taşımacılığını yapacak ve tankerlerin sözleşmenin hitamına kadar, mukavele ile kendisine 
bağlamış olduğunu gösterir belgeyi teklif ekinde idareye sunacaklardır. Ruhsatların fotokopileri 
kabul edilecektir. Yüklenici işleri aksatmayacak sayıda şoför istihdam edecektir. 

4.3.4. İstekli, Tanker, çekici ve yarı römork her üçünün de (model yılını karşılaması 
zorunlu) imal yılı 2010 ve yukarı model üzerinde olduğunu gösteren belgeleri (Ruhsat vb.) teklif 
ekinde sunacaktır. 

4.3.5. İş Deneyimini Gösteren Belgeler: İstekli, ham petrol taşımacılığında deneyimli 
olduğunu ve ihale itibariyle en son 5 (beş) yıllık sürede (5 yılın hesabında ihale tarihi ne olursa 
olsun herhangi bir yıl için ihalenin yapıldığı yıl hariç bırakılarak geçmiş 5 yıl dikkate alınarak 
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değerlendirme yapılır), yurt içinde (yurt dışı bağlantılı olanlar hariç) bir yıl içerisinde ihale 
dokümanlarında belirlenen 250.000 (ikiyüzellibin ) ton yıllık tahmini yapılacak işin miktarının en 
az %30’ü kadar petrol ya da petrol ürünlerinin nakliyesi işini bihakkın yaptığını belgeleyecektir. 

4.3.5.1. İş ortaklığında pilot ortağın, istenen “4.3.5. İş Deneyimini Gösteren Belgeler” 
İbaresinde Belirtilen, iş deneyim tutarının en az % 70'ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş 
deneyim tutarının en az % 10'unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı 
toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30'undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye 
katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha 
önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren 
belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara 
göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. 

4.3.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler Kamu veya özel sektörde sözleşme ile 
bağıtlanmış her türlü karayolu taşımacılık benzer iş olarak kabul edilecektir. 

Yukarıdaki bahsi geçen belgeleri teklif ekinde idareye sunmayan isteklilerin teklifleri 
geçersiz sayılacaktır. 

4.3.7. İş, bu İhale Şartnamesinin 7.3.5 maddesinde belirtilenler hariç olmak üzere, 
Şartname kapsamında istenilen belgeler ihale tarihinden önceki son bir yıl içinde alınmış 
olmalıdır. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, 
sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama 
gelecek bir başka şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir. İhale sonrası, aslı istenen 
belgelerin TPAO tarafından görülmesinden sonra sureti veya fotokopisine “aslı TPAO tarafından 
görülmüştür” ibaresi konularak, belgelerin aslı istekliye geri gönderilir. 

4.3.8. İhale dokümanları ilgili firma yetkilisi tarafından paraflanacaktır. Değiştirilmiş     
ya da paraf edilmemiş ihale dokümanları olması durumunda teklif mektubu açılmayacaktır. 

5-İhale dokümanı; 
www.tpao.gov.tr adresinden indirilebilir veya ihale@tpao.gov.tr istenebilir. 
Şartname bedeli 400,00-TL (Dört yüz Türk Lirası) karşılığı, Vakıflar Bankası TPAO. 

Bürosu TL için Hesap No: 00158007290224965 (IBAN NO: TR970001500158007290224965) 
banka hesabına yatırılarak; dosya numarası ve şartname bedeli olduğu belirtilip aynı adresten 
(ihale@tpao.gov.tr) temin edilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
ve şartname bedeli dekontunu ibraz etmeleri zorunludur. 

6-Teklifler, 20.05.2021 tarih ve saat 14:30’a kadar TPAO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / Yeni 
İhale Salonuna elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilecektir. İhale 
saatine kadar Ortaklığımıza ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

7-İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden TL olarak vereceklerdir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekli ile fiyat teklif tablosunda yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş 
kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların 
toplamı üzerinden sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 

8-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
9-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim 

günü olmalıdır. 
10-Teklif bedelinin %3 oranında Geçici teminat verilecektir. 
11-İş Ortaklığı kabul edilir. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. 
12-Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 (g) kapsamında olup, (ceza ve 

yasaklama hükümleri hariç) TPAO Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği’ne göre yapılmaktadır.
 3856/1-1 
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TOHUMLUK KRAFT TORBA SATIN ALINACAKTIR 
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
Genel Müdürlüğümüze bağlı tarım işletmelerinin üretimi olan tohumlukların 

ambalajlanmasında kullanılmak üzere çeşitli ebatlarda toplam 5.760.200 adet buğday, arpa, 
korunga ve fiğ tohumluğu kraft torbası satın alınacaktır. 

Konu ile ilgili şartname 250,00.-TL mukabili Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA 
adresindeki Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığından temin edilebilir. Şartname bedeli 
Genel Müdürlük veznesine veya TR 310001 2009 4080 0004 0000 20 nolu hesabına 
yatırılacaktır. 

İhale kapalı zarf usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif ettikleri bedelin  % 3’ünden az 
olmamak üzere geçici teminat verecektir. Bu ihaleye ait ihale kararlarına ait her türlü vergi, 
damga vergisi, karar pulu, resim, harç ve her türlü yasal ödemeler yükleniciye aittir. 

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 05.05.2021 günü saat 14.30’a kadar 
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisine vermeleri veya bu tarihte ele geçecek 
şekilde göndermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Geciken teklifler dikkate 
alınmaz. 

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’ nde 
yapılacaktır. 

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 
olup, TİGEM ihaleyi yapıp yapmamakta veya İdarenin menfaatleri gözetilerek en uygun bedeli 
tespit etmekte serbesttir. 

A D R E S : 
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Karanfil Sokak No:62         Bakanlıklar/ANKARA 
Tlf.: (0.312) 417 84 70 (5 Hat) 
Fax: (0.312) 417 78 39 
 3844/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Adalet Bakanlığından: 

MÜNHAL NOTERLİKLER 
Aşağıda 2020 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan noterliklerden birinci sınıf 

Gaziantep Beşinci Noterliği 12.06.2021 tarihinde, Kadıköy Yedinci Noterliği 21.06.2021 
tarihinde, Ankara Elliikinci Noterliği 23.06.2021 tarihinde ve Beyoğlu Onaltıncı Noterliği 
30.06.2021 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF 
NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde 
Bakanlığımıza, www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli 
elektronik imza, e-Devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir. 

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi 
sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul 



28 Nisan 2021 – Sayı : 31468 RESMÎ GAZETE Sayfa : 181 

 

edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr 
adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır. 

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân olunur. 

 SIRA NO: NOTERLİĞİN ADI: 2020 YILI GAYRİSAFİ GELİRLERİ  
 1- ANKARA ELLİİKİNCİ NOTERLİĞİ 2.190.529,98.- TL. 
 2- BEYOĞLU ONALTINCI NOTERLİĞİ 2.959.439,61.- TL. 
 3- GAZİANTEP BEŞİNCİ NOTERLİĞİ 2.630.961,28.- TL. 
 4- KADIKÖY YEDİNCİ NOTERLİĞİ 2.203.841,44.- TL. 

 3811/1-1 
—— • —— 

Çağ Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 
Atanma Yönetmeliği hükümleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara tam gün statüde çalışacak 
öğretim üyeleri alınacaktır. Başvurular bu ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 
gün içinde, istenen belgelerle birlikte Çağ Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya 
posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate 
alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların, başvuruda bulunduğu akademik 
birimi belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren 
belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve 
çalışmalarını kapsayan dosyasını 1 adet basılı, 3 adet taşınabilir bellek (CD/flash bellek) halinde 
vermeleri gerekmektedir 

Akademik Birim 
Kadro 
Sayısı 

Unvan Özel Şartlar 

Meslek Yüksekokulu 
Dış Ticaret Programı 

2 
Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

Doktorasını Uluslararası Ticaret ve 
Lojistik Alanında Yapmış Olmak, 
Dış Ticaret ve/veya Lojistik Alanında 
Çalışmalar Yapmış Olmak 

Başvuru Adresi : Çağ Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Adana Mersin 
  Karayolu Üzeri 33800 Yenice Tarsus MERSİN 
Başvuru Başlangıç Tarihi : 28.04.2021 
Başvuru Bitiş Tarihi  : 12.05.2021 
 3815/1-1 

—— • —— 
Samsun Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 
26.04.2021 tarih ve 31466 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

ilanımızdaki 18, 19, 20 nolu kadroların bölüm ismi “DAHİLİ TIP BİLİMLERİ” olarak 
düzeltilmiştir. 

 3849/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3841/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3850/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3851/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3851/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3852/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASINA 

İLİŞKİN İLAN 

 
 3853/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASINA 

İLİŞKİN İLAN 

 
 3854/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASINA 

İLİŞKİN İLAN 

 
 3855/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3885/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3885/2/1-1 
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Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3895/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV GİRİŞ İLANI 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam 
edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi ve Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına 
İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8’inci maddesi uyarınca, Bakanlığımızca 
gerçekleştirilecek sözlü/uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 10 (on) 
adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.  

1. BAŞVURU ŞARTLARI 
A. GENEL ŞARTLAR 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, 

elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden 
ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim 
kurumlarından mezun olmak, 

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik 
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji 
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara 
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından 
mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı 
için başvuru yapabilirler) 

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya 
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını 
geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip 
bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; Bilişim Personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi 
kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde Sosyal Güvenlik Kurumlarına 
prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde Bilişim Personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri 
dikkate alınır.) 

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında 
bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,  

B. ÖZEL ŞARTLAR;  
1. KIDEMLİ YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (1 KİŞİ - AYLIK BRÜT SÖZLEŞME 

ÜCRET TAVANININ 4 KATINA KADAR) 
a. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda en az 5 

(beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olduğunu belgelemek, 
b. Kullanıcı sayısı 5.000'den fazla olan büyük çaplı en az bir (1) adet projede görev almış 

olmak, 
c. C#, ASP.NET MVC, ASP.NET Core teknolojileri ile uygulama geliştirmiş olmak, 
d. Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik 

gelişmelere uyarlanması konusunda tecrübe sahibi olmak, 
e. Nesne Yönelimli analiz ve tasarım süreçleri konusunda bilgi sahibi olmak, 
f. Kurumsal Yazılım Mimarisi (Enterprise Software Architecture), Kurumsal Tasarım 

Kalıpları (Enterprise Design Patterns) konularında tecrübe sahibi olmak, 



Sayfa : 194 RESMÎ GAZETE 28 Nisan 2021 – Sayı : 31468 

 

g. Windows Servisleri, Web API ve Web Servisleri (SOAP, WCF, REST) teknolojileri 
konusunda tecrübe sahibi olmak, 

h. Mikro servis mimarisi hakkında tecrübe sahibi olmak, 
i. JavaScript, Typescript, Javascript framework ve kütüphanelerinden en az ikisinde (Vue, 

Angular, React, Jquery), CSS, HTML, XHTML gibi Web Teknolojileri konusunda tecrübe sahibi 
olmak, 

j. Dağıtık ön bellek mimarilerinin (Redis, MEMCACHED vb) kullanımı ve yönetimi 
konusunda tecrübe sahibi olmak, 

k. Veri modellemesi ve ileri seviyede SQL bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
l. SQL Server/PostgreSQL ilişkisel veritabanları konusunda deneyimli, stored procedure, 

trigger yazma konusunda tecrübe sahibi olmak, 
m. Kod güvenliği, kod düzenleme (Refactoring), kodlama standartları ve standartların 

uygulanması konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak, 
n. Web teknolojileri performans, güvenlik ve yazılım test süreçleri konularında tecrübe 

sahibi olmak, 
o. Yazılım Yaşam Döngüsü hakkında bilgi sahibi olmak, 
p. TFS, GIT, SVN gibi kaynak kod kontrol yönetim araçları ile çalışmış olmak, 
q. Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş 

temposuna uyum sağlayabilmesi gerekmektedir. 
r. Tercihen; Cross Platform Uygulama Geliştirme ve Enterprise Container Platform 

(Docker, Exalogic) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
s. Tercihen aşağıdaki sertifikalara sahip olmak; 
• MCP - Microsoft Certified Professional 
• MCTS - Microsoft Certified Technology Specialist 
• MCPD - Microsoft Certified Professional Developer  
2. KIDEMLİ SİSTEM UZMANI (TAM ZAMANLI, 1 KİŞİ - AYLIK BRÜT SÖZLEŞME 

ÜCRET TAVANININ 4 KATINA KADAR) 
a. En az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan orta ve büyük ölçekli 

kurum ya da işletmelerde sistem yöneticisi veya sistem mühendisi olarak en az 5 (beş) yıllık 
tecrübe sahibi olmak ve belgelemek, 

b. Microsoft Server, Microsoft Exchange Server, Microsoft Sharepoint Server, Active 
Directory, DNS, DHCP, NPS, WSUS, File Server, Certification Autorithy Microsoft System 
Center ürünleri konularına hakim olmak, kurulum, konfîgürasyon ve sorun çözümleme 
tecrübelerine sahip olmak, 

c. Windows Server ve Client makinalarının lisanslanması konusunda bilgi sahibi olmak, 
d. VB, WMI, Powershell veya Bash Scripting konusunda bilgi sahibi olmak, 
e. Disaster Recovery Center sistemleri kurulum ve idamesinde görev almış, 
f. Güvenlik Duvarı, IPS, IDS, İçerik Filtreleme ve Yük Dengeleyici teknolojileri 

konusunda bilgi sahibi olmak, 
g. VMware vCenter ve Hyper-V Cluster konularında tecrübe sahibi olmak, 
h. Depolama, yedekleme ve replikasyon sistemlerinde tecrübe sahibi olmak, 
i. Linux sunucu işletim sistemlerinin (Ubuntu 16 ve üzeri, Centos 6 ve üzeri, Fedora 25 ve 

üzeri) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümlemelerini 
gerçekleştirmiş olmak. 
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j. Linux sunucu işletim sistemlerinde LDAP, DNS, DHCP, NFS, CA servisleri için 
kurulum, yapılandırma, yönetim, izleme ve sorun çözümleme yapmış olmak, 

k. Veri Merkezi, Co-Location, Sistem odası kurulması ve yönetimi konusunda bilgi sahibi 
olmak, 

l. Microsoft Windows Sunucularında (2012, 2012 R2, 2016) bakım izleme ve 
yapılandırma konularında bilgi sahibi olmak, 

m. Fiziksel ve sanal sunucu cluster yapılandırma ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi 
olmak, 

n. Linux fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, 
güvenlik, log inceleme konularında tecrübe sahibi olmak, 

o. Microsoft SCOM 2012 ve SSCM 2012 ve üstü sistemlerinin kurulum konfigürasyon ve 
sorun giderme konularında tecrübeye sahip olmak, 

p. Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi sahibi olmak, 
q. Microsoft Service Manager 2012 ve üstü sistemlerinin kurulum konfigürasyon ve sorun 

giderme konularında bilgi sahibi olmak, 
r. Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş 

temposuna uyum sağlayabilir olmak. 
s. Tercihen aşağıdaki sertifikalara sahip olmak; 
• Microsoft® Certified Solutions Associate: (MCSA: Windows Server 2012) ve üzeri, 
• Microsoft Certified Solutions Expert: Messaging (MCSE: Messaging 2016) 
• Microsoft Certified Solutions Expert: Productivity (MCSE: Productivity 2016) ve üzeri, 
• VMware Certified Professional (VCP 6) ve üzeri, Veam VMCE v9 ve üzeri  
3. KIDEMLİ YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (1 KİŞİ - AYLIK BRÜT SÖZLEŞME 

ÜCRET TAVANININ 3 KATINA KADAR) 
a. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda en az 

5(beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olduğunu belgelemek, 
b. C#, ASP.NET MVC, ASP.NET Core teknolojileri ile uygulama geliştirmiş olmak, 
c. Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının 

teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda tecrübe sahibi olmak, 
d. Nesne Yönelimli analiz ve tasarım süreçleri konusunda bilgi sahibi olmak, 
e. Kurumsal Yazılım Mimarisi (Enterprise Software Architecture), Kurumsal Tasarım 

Kalıpları (Enterprise Design Patterns) konularında tecrübe sahibi olmak, 
f. Yazılım Yaşam Döngüsü hakkında bilgi sahibi olmak, 
g. Windows Servisleri, Web API ve Web Servisleri (SOAP, WCF, REST) teknolojileri 

konusunda tecrübe sahibi olmak, 
h. Mikro servis mimarisi hakkında tecrübe sahibi olmak, 
i. JavaScript, Typescript, Javascript Framework ve kütüphanelerinden en az ikisinde (Vue, 

Angular, React, Jquery), CSS, HTML, XHTML gibi Web Teknolojileri konusunda tecrübe sahibi 
olmak, 

j. Veri modellemesi ve ileri seviyede SQL bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
k. SQL Server/PostgreSQL ilişkisel veritabanları konusunda deneyimli, stored procedure, 

trigger yazma konusunda tecrübe sahibi olmak, 
l. Kod güvenliği, kod düzenleme (Refactoring), kodlama standartları ve standartların 

uygulanması konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak, 
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m. Web teknolojileri performans, güvenlik ve yazılım test süreçleri konularında tecrübe 
sahibi olmak, 

n. Yazılım Yaşam Döngüsü hakkında bilgi sahibi olmak, 
o. Dağıtık ön bellek mimarilerinin (Redis, MEMCACHED vb) kullanımı ve yönetimi 

konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
p. TFS, GIT, SVN gibi kaynak kod kontrol yönetim araçları ile çalışmış olmak, 
q. Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş 

temposuna uyum sağlayabilmesi gerekmektedir. 
r. Tercihen; Cross Platform Uygulama Geliştirme ve Enterprise Container Platform 

(Docker, Exalogic) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
s. Tercihen aşağıdaki sertifikalara sahip olmak; 
• MCP - Microsoft Certified Professional 
• MCTS - Microsoft Certified Technology Specialist 
• MCPD - Microsoft Certified Professional Developer  
4. KIDEMLİ BİLGİ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİ - AYLIK BRÜT SÖZLEŞME 

ÜCRET TAVANININ 3 KATINA KADAR) 
i. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da 

kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve 
kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel 
sektördeki sistem merkezlerinde bilgi güvenliği uzmanı veya sistem yöneticisi (admin) veya 
bilişim ağları yöneticisi (network admin) olarak en az 5 (beş) yıl çalıştığını belgelemek, 

ii. Bilgi Güvenliği ve SIEM (Security Information Management and Security Event 
Management) konularında tecrübe sahibi olmak, 

iii. Certified Ethical Hacker (CEH) veya Offensive Security Certified Professional 
(OSCP) sertifikalarından birine sahip olmak, 

iv. Güvenlik duvarları, VPN yapıları, saldırı tespit ve saldırı önleme sistemleri IDS/IPS, 
antivirüs, yük dengeleme cihazları, WAF yapılandırma ve yönetimi konularında tecrübeli olmak, 

v. Sunucu mimarileri ve disk sanallaştırma ile sanallaştırma teknolojilerinden Vmware 
veya Red Hat Virtualization sistemlerinin güvenliği konusunda tecrübeli olmak, 

vi. Yazılım güvenliği konusunda tecrübeli olmak, 
vii. Sızma (penetration) testleri konusunda tecrübeli olmak, 
viii. Kod analizi konusunda tecrübeli olmak, 
ix. Sistem güvenlik mekanizmaları, erişim kontrol sistemleri, risk analizi, zayıflık analizi, 

mobil cihaz güvenliği, sistem ve ağ güvenliği konularında tecrübe sahibi olmalıdır. 
x. UNIX, Linux ve Microsoft Sunucu işletim sistemleri konusunda tecrübeli olmak, 
xi. Veri tabanı sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak, 
xii. Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı denetçi 

sertifikasına sahip olmak, 
xiii. Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikasının başarı ile 

alındığı en az bir uygulamada aktif rol almak. 
5. YAZILIM (BACK-END) GELİŞTİRME UZMANI (3 KİŞİ - AYLIK BRÜT SÖZLEŞME 

ÜCRET TAVANININ 2 KATINA KADAR) 
i. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda en az 3 

(üç) yıllık mesleki tecrübeye sahip olduğunu belgelemek, 
ii. C#, ASP.NET MVC, ASP.NET Core teknolojileri ile uygulama geliştirmiş olmak, 



28 Nisan 2021 – Sayı : 31468 RESMÎ GAZETE Sayfa : 197 

 

iii. Nesne Yönelimli analiz ve tasarım süreçleri konusunda bilgi sahibi olmak, 
iv. Kurumsal Yazılım Mimarisi (Enterprise Software Architecture), Kurumsal Tasarım 

Kalıpları (Enterprise Design Patterns) konularında tecrübe sahibi olmak, 
v. Yazılım Yaşam Döngüsü hakkında bilgi sahibi olmak, 
vi. Windows Servisleri, Web API ve Web Servisleri (SOAP, WCF, REST) teknolojileri 

konusunda tecrübe sahibi olmak, 
vii. JavaScript, Javascript framework ve kütüphanelerinden en az birinde (Vue, Angular, 

React, Jquery), CSS3, HTML5 gibi web teknolojilerinde konusunda bilgi ve tecrübe sahibi 
olmak, 

viii. Web teknolojileri performans, güvenlik ve yazılım testleri konusunda tecrübeli 
olmak, 

ix. Veri modellemesi ve ileri seviyede SQL bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
x. TFS, GIT, SVN gibi kaynak kod kontrol yönetim araçları ile çalışmış olmak, 
xi. Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş 

temposuna uyum sağlayabilir olmak. 
xii. Tercihen aşağıdaki sertifikalara sahip olmak; 
• MCP - Microsoft Certified Professional 
• MCTS - Microsoft Certified Technology Specialist 
• MCPD - Microsoft Certified Professional Developer  
6. YAZILIM (FRONT-END) GELİŞTİRME UZMANI (2 KİŞİ -AYLIK BRÜT SÖZLEŞME 

ÜCRET TAVANININ 2 KATINA KADAR) 
i. Yazılım, yazılım tasarımı, web arayüz tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi 

konusunda en az 3 (üç) yıllık mesleki tecrübeye sahip olduğunu belgelemek, 
ii. C#, ASP.NET MVC, ASP.NET Core teknolojileri ile uygulama geliştirmiş olmak, 
iii. Nesne Yönelimli analiz ve tasarım süreçleri konusunda bilgi sahibi olmak, 
iv. Yazılım Yaşam Döngüsü hakkında bilgi sahibi olmak, 
v. Windows Servisleri, Web API ve Web Servisleri (SOAP, WCF, REST) teknolojileri 

konusunda tecrübe sahibi olmak, 
vi. JavaScript, Javascript framework ve kütüphanelerinden en az birinde (Vue, Angular, 

React, Jquery), CSS3, HTML5 gibi web teknolojilerinde konusunda tecrübe sahibi olmak, 
vii. Cross-browser uyumluluğu konusuna hakim, tarayıcıların limitlerini ve nasıl 

aşılabilecekleri konusunda tecrübeli olmak, 
viii. Adobe Photoshop, Illustrator v.b. uygulamaların kullanımı konusunda tecrübeli 

olmak, 
ix. Web kullanıcı deneyimi (User Experience) ve kullanıcı arayüzü (User Interface) 

tasarım prensipleri ve tasarım trendleri konusunda dünyadaki örnekleri yakından takip ederek 
uygulama yapabilmek, 

x. Öncelikli web tarayıcıları ile uyumlu Responsive tasarımlar yapabilen ve Bootstrap, 
Material  Design bilgisine sahip olmak, 

xi. TFS, GIT, SVN gibi kaynak kod kontrol yönetim araçları ile çalışmış olmak, 
xii. Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş 

temposuna uyum sağlayabilir olmak, 
xiii. Tercihen aşağıdaki sertifikalara sahip olmak; 
• MCP - Microsoft Certified Professional 
• MCTS - Microsoft Certified Technology Specialist 
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• MCPD - Microsoft Certified Professional Developer  
7. CBS YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (1 KİŞİ - AYLIK BRÜT SÖZLEŞME ÜCRET 

TAVANININ 3 KATINA KADAR) 
i. Yazılım, yazılım tasarımı, web arayüz tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi 

konusunda en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olduğunu belgelemek, 
ii. C#, ASP.NET MVC, ASP.NET Core teknolojileri ile uygulama geliştirmiş olmak, 
iii. Nesne Yönelimli analiz ve tasarım süreçleri konusunda bilgi sahibi olmak, 
iv. Kurumsal Yazılım Mimarisi (Enterprise Software Architecture), Kurumsal Tasarım 

Kalıpları (Enterprise Design Patterns) konularında tecrübe sahibi olmak, 
v. Yazılım Yaşam Döngüsü hakkında bilgi sahibi olmak, 
vi. Windows Servisleri, Web API ve WMS, WFS, WCF, WMTS vb. gibi OGC tarafından 

yayınlanmış veri transferi standartları hakkında tecrübe sahibi olmak, 
vii. Coğrafi veri tipleri ile coğrafi verinin taşınması ve saklanması için tanımlanan veri 

formatları hakkında bilgi sahibi olmak, 
viii. Ticari veya açık kaynak kodlu platformlar üzerinde çalışabilen bir coğrafi sunucunun 

kurulum ve yönetimini yapmak ve bu coğrafi sunucu üzerinden coğrafi veri kaynağına bağlanarak 
istenilen iletişim standartlarında yüksek performansta veri sunmak konularında tecrübe sahibi 
olmak, 

ix. Openlayers ve/veya Leaflet kütüphanelerini kullanarak uygulama geliştirmiş olmak, 
x. Vektör veri üzerinde yapılan temel coğrafi analizler konusunda tecrübe sahibi olmak, 
xi. Tematik harita ve/veya yoğunluk haritaları hazırlayabilecek bilgi sahibi olmak, 
xii. SOAP (XML Web Service) veya REST tabanlı orta katman servisleri ile coğrafi veri 

transferi ve vektör tabanlı coğrafi analizleri yapabilecek tecrübe sahibi olmak, 
xiii. PostgreSQL ve MS SQL Server veritabanlarından en az biri üzerinde coğrafi veri 

yönetimi konularında tecrübe sahibi olmak, 
xiv. JavaScript, Typescript, Javascript framework ve kütüphanelerinden en az ikisinde 

(Vue, Angular, React, Jquery), CSS3, HTML5, XHTML gibi Web Teknolojileri konusunda 
tecrübe sahibi olmak, 

xv. Web teknolojileri performans, güvenlik ve yazılım testleri konusunda tecrübeli olmak, 
xvi. Mikro Servis Mimarisi hakkında bilgi sahibi olmak, 
xvii. TFS, GIT, SVN gibi kaynak kod kontrol yönetim araçları ile çalışmış olmak, 
xviii. Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş 

temposuna uyum sağlayabilir olmak. 
xix. Tercihen aşağıdaki sertifikalara sahip olmak; 
• MCP - Microsoft Certified Professional 
• MCTS - Microsoft Certified Technology Specialist 
• MCPD - Microsoft Certified Professional Developer  
2. İSTENİLEN BELGELER 
a) Fotoğraflı iş tecrübesini gösterir detaylı özgeçmiş, (Adayın kısa özgeçmişi tek bir sayfa 

olacak şekilde hazırlanarak, çevrimiçi işe alım sistemi Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi. 
cbiko.gov.tr üzerinden yapılan başvuru esnasında yüklenecektir.) 

b) SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından barkotlu 
belge, yapılan başvuru esnasında yüklenecektir.), 
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c) GENEL ŞARTLAR başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir 
belge, (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmekte olup, 
başvuru esnasında yüklenecektir.) 

ç) GENEL ŞARTLAR başlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama 
dilini bildiğini gösterir belge (en az 2 dönem programlama dersinin alındığını gösterir transkript, 
katılım/sınav sertifikası vb.), tek bir sayfa olacak şekilde hazırlanarak, başvuru esnasında 
yüklenecektir. 

d) Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR’da istenilen sertifikalar ile mesleki tecrübe 
veya deneyimi gösteren belgeler (Sertifikalar ve belirtilen belgelerin detaylı listesi tek bir 
doküman halinde hazırlanarak) başvuru esnasında yüklenecektir.  

3. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ (Başvuru dijital ortamda olacak evrak alınmayacak!) 
Başvurular elektronik ortamda Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr 

adresinden 17/05/2021-31/05/2021 tarihleri arasında yapılacaktır. 
Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 
4. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI 
Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun 

olarak başvuru yapan adaylardan, 2019 veya 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme 
Sınavı'nda (KPSS) alınan KPSSP3 puanının %70’i (yüzde yetmiş) ile son beş yıl içinde İngilizce 
dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği 
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın %30’unun (yüzde otuz) toplamı esas 
alınarak her bir pozisyon için ayrı ayrı en yüksek puana sahip adaydan başlanarak oluşturulacak 
sıralamaya göre sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday Bilgi Teknolojileri 
Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan sözlü/uygulamalı sınava çağırılacaktır. 

KPSSP3 puanı 70’in altında olan ya da KPSS belgesi bulunmayan adayların KPSS 
puanlarının 70 olarak, geçerli yabancı dil puanı bulunmayanların yabancı dil puanlarının (0) 
olarak değerlendirilecektir. 

Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde bu 
kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir. 

Giriş sınavına katılacak adayların listesi Bakanlık internet sitesinde 07/06/2021 tarihinde 
ilan edilecektir. Ayrıca, adaylar sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden 
görüntüleyebilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen başvuru sahiplerine ayrıca bir 
bildirimde bulunulmayacaktır. 

Adaylar, giriş sınavına katılacakların listesine, isim listelerinin Bakanlık internet sitesinde 
ilanından itibaren 3 (üç) iş günü içinde (10/06/2021 tarihine kadar) gerekçeleriyle birlikte, Bilgi 
Teknolojileri Genel Müdürlüğüne yazılı olarak itiraz edebileceklerdir. Süresi içerisinde 
başvurulmayan itirazlar kabul edilmeyecektir. Yapılan itirazlar Sınav komisyonu tarafından 3 (üç) 
iş günü içerisinde sonuçlandırılacaktır. Sonuçlar ilgililere yazılı olarak bildirilecektir.  

5. SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ 
Sözlü/uygulamalı sınav konuları, başvurulan pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki genel 

ve özel şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlardır. 
Adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik 

belgesini (TC Kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı, Ehliyet veya Pasaport) bulundurmaları 
gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınavlara alınmayacaklardır. 
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Adaylar sözlü/uygulamalı sınav yeri ve tarihi bilgilerine Bakanlığımız www.ktb.gov.tr 
internet sitesinden ve Kariyer Kapısından erişebilecektir. Söz konusu ilân, sözlü/uygulamalı sınav 
tarihinden en az yedi gün önce yapılacaktır.  

6. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI 
Personel seçimi, sınava katılan adayların sözlü/uygulamalı sınav sonucuna göre 

yapılacaktır. 
Sözlü/uygulamalı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan 

adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen personel pozisyon sayısı kadar aday asil olarak, 
asil aday sayısı kadar aday da yedek olarak ilan edilecektir. 

Her bir pozisyon için başarı sırasına göre belirlenecek asil ve yedek adayların listesi 
Bakanlığımız internet adresinde ilân edilecek ve listede adı bulunan asil adaylara en geç beş iş 
günü içinde postalanmak suretiyle bildirim yapılacaktır. Ayrıca, adaylar asil ve yedek 
durumlarına ilişkin sonuçlarını Kariyer Kapısı üzerinde görüntüleyebilecektir. Adaylar, tebligatın 
yapıldığı tarihten itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede 
belirtilecek tarihte işe başlamak ve varsa istenecek belgeleri teslim etmek üzere müracaatta 
bulunacaklardır. 

İlan tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı 
halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibariyle 15 (on 
beş) günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen makul bir mazeret bildirmeyen aday, hakkından 
feragat etmiş sayılacaktır. 

Hakkından feragat eden veya etmiş sayılan asıl adayların yerine, ilan edilen yedek 
adayların işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanacaktır. 

Sözlü sınav notu 70’in altında olan adaylar boş kadro bulunsa dahi yerleştirmeye tabi 
tutulmayacaktır.  

7. ÜCRET 
Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin 

(B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı 
altında belirtilen brüt sözleşme ücret tavanının katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar 
olacaktır. Ancak Bakanlık, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya 
yetkilidir. 

Ayrıca, belirlenen sözleşme ücreti dışında personele herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.  
8. DİĞER HUSUSLAR 
Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 

(beş) yıl süreyle geçerlidir. 
Asil olarak ilan edilen adaylar sözleşme imzalamadan önce, sunmuş oldukları belgelerin 

asıllarını idareye sunmak zorundadır. 
Sözlü/uygulamalı sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda 

bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve sözleşme yapılmaz. Bunların 
sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç 
duyurusunda bulunulur. 

 3789/1-1 
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Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanun ve 

Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre 

öğretim üyesi alınacaktır. 

Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları 

gerekmektedir. 

Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir. 

MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ: 

1 - PROFESÖR KADROLARI İÇİN: 

- Adaylar müracaat ederken; dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, lisans, 

yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri, nüfus cüzdan fotokopisi ve iki adet fotoğrafla 

birlikte toplam 6 takım dijital dosyayı (6 adet USB/CD/DVD) Personel Daire Başkanlığına ve 1 

takım dijital dosyayı ilgili birime (Fakülte/Yüksekokul) teslim edeceklerdir. Ayrıca, “Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 14. maddesi gereğince yayın listelerinde 

başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir. 

2 - DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN: 

- 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddesinde belirtilen şartlara haiz adayların, dilekçe, 

yabancı dil belgesi, özgeçmiş, yayın listesi (Puanlandırma tablosu ile birlikte), nüfus cüzdan 

fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık 

belgesi) ve 2 adet fotoğraf 4 takım dijital dosya (4 adet USB/CD/DVD)  halinde yayınları ile ilgili 

birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir. 

SON BAŞVURU TARİHİ: 

İlanımızın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15. gündür. 

TIP FAKÜLTESİ     

Anabilim Dalı Kadro Unvanı Adedi Derece   

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 1 

Çocuk (Pediatrik) Hematolojisi ve 

Onkolojisi Bilim Dalında Tıpta Yandal 

uzmanlık eğitimi almış olmak. 

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Dr. Öğr. Üyesi 1 1 

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik 

Cerrahi Anabilim Dalında Tıpta 

Uzmanlık eğitimi almış ve Yanık 

Tedavisi konusunda deneyimli olmak. 

 3820/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI
1283 ABD Başkanı Joe Biden’ın 24 Nisan 2021 Tarihli Açıklamasının Kınanması,

Reddedilmesi ve Yok Hükmünde Sayılmasına Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
–– Türkiye Cumhuriyeti Adına 25 Mart 2021 Tarihinde İmzalanan Ekli 2020 Yılı

Türkiye İçin Yıllık Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmasının İlişik
Notalarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3912)

ATAMA KARARI
–– Sağlık Bakanlığında Açık Bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel

Müdürlüğüne, Selami KILIÇ’ın Atanması Hakkında Karar (Karar: 2021/208)

YÖNETMELİK
–– Hurdaya Ayrılan Türk Bayraklı Gemilerin Yerlerine Yeni Gemi İnşa Edilmesinin

Teşvikine Dair Yönetmelik

TEBLİĞ
–– Elektrik Motorlarının ve Değişken Hız Sürücülerinin Çevreye Duyarlı Tasarım

Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2019/1781/AB) (SGM: 2021/16)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 24/12/2020 Tarihli ve E: 2020/15, K: 2020/78 Sayılı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 11/2/2021 Tarihli ve 2018/13901 Başvuru Numaralı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 24/2/2021 Tarihli ve 2018/26844 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
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