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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
Dışişleri Bakanlığından:
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MEMURLARININ YURTDIŞINA SÜREKLİ GÖREVLE
ATANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Dışişleri Bakanlığı memurlarının yurtdışına
sürekli görevle atanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
(2) Bu Yönetmelik, Dışişleri Bakanlığında görev yapan ve yurtdışına sürekli görevle
atanabilecek nitelikteki meslek memurlarını, konsolosluk ve ihtisas memurlarını, hukuk müşavirlerini, danışmanları, uzman müşavirleri, mali hizmetler uzmanlarını ve merkez memurlarını kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 7/7/2010 tarihli ve 6004 sayılı Dışişleri Bakanlığı
Personeline İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 11 inci maddesi ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 127 ila 165 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Ana atama kararnamesi: Bu Yönetmelik kapsamına giren memurlardan en az ellisinin
Bakanlık merkez teşkilatından yurtdışına, bir dış temsilcilikten diğer bir dış temsilciliğe veya
yurtdışından merkez teşkilatına atandığı Cumhurbaşkanı kararını,
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
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b) Bakan: Dışişleri Bakanını,
c) Bakanlık: Dışişleri Bakanlığını,
ç) Bakanlık Komisyonu: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 157 nci maddesinde tanımlanan komisyonu,
d) Danışman: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 160 ıncı maddesinin dördüncü
fıkrasında statüsü belirlenmiş memurları,
e) Dış temsilcilik: Dışişleri Bakanlığının yurtdışı teşkilatını oluşturan diplomatik temsilcilikler ile konsolosluk temsilciliklerini,
f) Hukuk Müşaviri: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu ve 60 ıncı maddeleri kapsamında Bakanlıkta istihdam edilen Dışişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirlerini,
g) Konsolosluk ve ihtisas memuru: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 160 ıncı
maddesinin ikinci fıkrasında statüsü belirlenmiş memurları,
ğ) Mahrumiyet bölgesi: Dış temsilcilik gruplandırmasında son üç grupta yer alan temsilcilikleri,
h) Mali Hizmetler Uzmanı: 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun
60 ıncı maddesi kapsamında Bakanlığın mali hizmetler biriminde istihdam edilen memurları,
ı) Merkez memuru: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 160 ıncı maddesinin
yedinci fıkrasında belirtilen memurları,
i) Merkez: Bakanlık merkez teşkilatını,
j) Meslek memuru: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 160 ıncı maddesinin birinci fıkrasında statüsü belirlenmiş memurları,
k) Misyon şefi: Dış temsilciliğin en üst amirini,
l) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
m) Uzman müşavir: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 160 ıncı maddesinin
beşinci fıkrasında statüsü belirlenmiş memurları,
n) Yeterlik sınavı: Mali hizmetler uzmanları ve merkez memurlarının 11 inci maddenin
birinci fıkrası çerçevesinde yurtdışı sürekli göreve atanabilmeleri için girecekleri sınavı,
o) YDS/e-YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Bakanlık Memurlarının Yurtdışına Sürekli Görevle Atanmalarına
İlişkin Genel Esaslar
Atamalara ilişkin genel ilkeler
MADDE 4 – (1) Yurtdışına atamaya tabi memurların herhangi bir dış temsilciliğe veya
herhangi bir dış temsilcilikten merkeze atanmaya hazırlıklı olmaları gerekir.
(2) Atamalarda hizmet gerekleri öncelikli olarak değerlendirilir ve görevin en iyi ve en
verimli şekilde yerine getirilmesi göz önünde bulundurulur. Memurun görev motivasyonu,
mesleki kabiliyet ve birikimleri ile disiplin durumu, temsil yeteneği, önceki görevleri ve görev
yerleri de atamalarda değerlendirilir.
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(3) Atamalarda, Bakanlık Komisyonunun takdiri esas olmakla birlikte, memurların tercihleri de imkanlar ölçüsünde göz önünde bulundurulur.
(4) Bakanlığın, hizmet gerekleri doğrultusunda bir memuru görev yaptığı dış temsilcilikten diğer bir dış temsilciliğe herhangi bir zamanda atama yetkisi ile 9 uncu madde ve 10 uncu
maddenin ikinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtdışına atanmış memurların görev
sürelerini atandıkları dış temsilcilikte tamamlamaları esastır.
(5) Bakanlık, belirli coğrafi bölgeler, ülkeler, yabancı diller veya mesleki alanlar üzerinde uzmanlaşmayı ve mahrumiyet bölgelerinde görev yapılmasını teşvik etmek amacıyla,
memurların ilgili temsilciliklerde görev almalarını ve gerekli hallerde görev sürelerinin uzatılmasını teminen ilgili düzenlemeleri yapar. Bakanlık Komisyonu, görev sürelerinin ne kadar
uzatılacağına karar verirken, hizmet gerekleri öncelikli olmak üzere, memurun görev ve uzmanlaşma motivasyonu ile mevcut ve/veya önceki görev yerlerindeki mahrumiyet koşullarının
derecesini ve bu görev yerlerinde geçirilen veya geçirilecek süreleri dikkate alır.
(6) Memurların, yurtdışına sürekli görevle atanabilmeleri için yurtdışı göreve başlayacakları tarihte askerlik hizmetini yapmış ya da askerlik hizmetinden muaf tutulmuş veya askerlik hizmetini ertelemiş olmaları gerekir.
(7) Aday memurlar yurtdışına sürekli görevle atanamaz.
(8) Ücretsiz izinde bulunan ya da ücretsiz izinli sayılan memurlar, bu izinlerinin sonuna
kadar yurtdışına atanamaz. Bu memurlar, izinli oldukları süre sonrasında fiilen en az altı ay
görev yaptıktan sonra atama kararnamesine dahil edilebilirler. Mali hizmetler uzmanları ile
merkez memurları ise, bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşımaları halinde, ücretsiz izinlerinin
bittiği takvim yılını takip eden yıl hazırlanacak atama kararnamesine dahil edilebilir.
Atama tercih formları
MADDE 5 – (1) Merkezden yurtdışına veya bir dış temsilcilikten diğer bir dış temsilciliğe ana atama kararnamesi ile atanması öngörülenlere, atama yapılması öngörülen dış temsilcilikleri gösteren liste ile birlikte atama tercih formu gönderilir.
(2) Kendisine atama tercih formu ve liste gönderilmiş veya gönderilmemiş olması, memurun muhakkak surette dış göreve atanacağı veya atanmayacağı anlamına gelmez.
Yurtdışına sürekli görevle atanmaya tabi veya yurtdışında sürekli görevde bulunan
memurların sağlık durumu
MADDE 6 – (1) Yurtdışına sürekli görevle atanmaya tabi memurların her türlü iklim
şartında görev yapabilmeleri esastır.
(2) Bakanlık Komisyonu tarafından yapılacak değerlendirmede göz önüne alınabilmesi
amacıyla, gerekli görülen hallerde, yurtdışına sürekli görevle atanmaya tabi memurlardan, fiziksel ve/veya psikolojik durumlarına ilişkin olarak Türkiye’de yerleşik tam teşekküllü devlet
hastanelerinden alınacak sağlık raporunu, Bakanlığa ibraz etmeleri istenebilir.
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(3) Gerekli görülen hallerde, yurtdışında sürekli görevde bulunan memurlardan da fiziksel ve/veya psikolojik durumlarına ilişkin olarak Türkiye’de yerleşik tam teşekküllü devlet
hastanelerinden alınacak sağlık raporunu, Bakanlığa ibraz etmeleri istenebilir.
(4) Yurtdışında veya bu madde kapsamında yurtiçinde alınan sağlık raporlarının fenne
aykırılığı konusunda bir tereddüt hâsıl olması halinde memur, Sağlık Bakanlığınca belirlenen
Ankara’da bulunan bir hakem hastaneye sevk edilir. Bu sürede memur hastalık izni kullanıyor
sayılır. Hakem hastane raporuna göre işlem yapılır. Tebligata rağmen hakem hastaneye gitmeyen memur hakkında disiplin hükümleri uygulanır.
Dış temsilciliklerin gruplandırılması ve bölgelere ayrılması
MADDE 7 – (1) Bakanlığın yurtdışı teşkilatını oluşturan temsilcilikler, diplomatik veya
konsüler nitelikleri, bulundukları ülke veya şehirlerdeki asayiş, güvenlik, sağlık, eğitim, iskân,
lojman, sosyal yaşam, temel ihtiyaçlara erişim, iklim ve buna benzer yaşam koşulları dikkate
alınarak derecelendirilmek suretiyle Bakanlık Komisyonunca altı kategoriye kadar gruplandırılır. Oluşturulan gruplar, bir genelge ile tüm teşkilata ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına
duyurulur.
Yurtdışı teşkilatında sürekli görev süreleri
MADDE 8 – (1) Meslek memurları, konsolosluk ve ihtisas memurları, hukuk müşavirleri ve danışmanların yurtdışı teşkilatındaki nizami görev süreleri dört yıldır. Bu memurların
yurtdışındaki görev süreleri beşinci yıla uzatılabilir. 4 üncü maddenin beşinci fıkrası, 9 uncu
madde, 10 uncu maddenin ikinci fıkrası ve 18 inci madde hükümleri ile hizmetin gerektirdiği
diğer istisnalar saklıdır.
(2) Yurtdışında birinci sınıf başkonsolosluk haricinde misyon şefliği yapmakta olan büyükelçiler birinci fıkra kapsamına dâhil değildir.
(3) Uzman müşavirlerin yurtdışı görev süreleri, hizmetin gerektirdiği istisnalar dışında
en çok dört yıldır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Meslek Memurları, Konsolosluk ve İhtisas Memurlarının
Atanmalarına İlişkin Özel Hükümler
Yurtdışına sürekli görevle ilk kez atanan meslek memurları
MADDE 9 – (1) Yurtdışına sürekli görevle ilk kez atanan meslek memurlarının görev
süreleri kural olarak beş yıldır.
(2) Yurtdışına sürekli görevle ilk kez atanan meslek memurlarının beş yıllık görev sürelerinin iki yılını mahrumiyet bölgesinde geçirmeleri gerekir. Talepleri halinde, bu memurların
mahrumiyet bölgesindeki görev süreleri, diğer bölgelerdeki görev süresi değişmeksizin üçüncü
yıla uzatılabilir.
Konsolosluk ve ihtisas memurları
MADDE 10 – (1) Konsolosluk ve ihtisas memurları yurtdışına birinci veya ikinci çıkışlarından birinde mahrumiyet bölgesinde yer alan bir temsilciliğe atanır.

17 Ağustos 2021 – Sayı : 31571

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 5

(2) Temsilcilik gruplandırmasında son iki kategoride yer alan temsilciliklerde görev
yapan konsolosluk ve ihtisas memurları, bu temsilciliklerdeki ikinci görev yılının sonunda talepleri halinde mahrumiyet bölgesinde yer almayan bir temsilciliğe atanabilirler.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hizmetler Uzmanları ve Merkez Memurlarının Yurtdışı Sürekli Görevlere
Atanmalarına İlişkin Özel Hükümler
Yurtdışı sürekli görevlere atanma
MADDE 11 – (1) Dışişleri Bakanlığı mali hizmetler uzmanları ile merkez memurlarından genel idare hizmetleri ve teknik hizmetler sınıfına mensup olanlar, askerlik hizmeti dâhil
merkez teşkilatındaki kesintisiz ve fiili hizmet süreleri yedi yıldan az olmamak şartıyla ve disiplinle ilgili hususlar dikkate alınmak üzere, en fazla iki kez yurtdışı sürekli görevlere atanabilir. Bunun için memurun her bir yurtdışı sürekli göreve atanması öncesinde aşağıdaki şartları
sağlaması gerekir:
a) Usul ve esasları bu Yönetmelikle belirlenen yeterlik sınavını geçmesi.
b) Yeterlik sınavının yapıldığı tarih itibarıyla son iki yıl içerisinde YDS/e-YDS’den
veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarının YDS’deki karşılıklarından en az (C) düzeyinde başarılı olması.
c) Lisans diplomasına sahip olması.
ç) Merkez teşkilatındaki görevleri sırasında ve varsa daha önceki yurtdışı görevinde
sergilediği başarıya ilişkin olarak Bakanlık Komisyonu tarafından her bir yurtdışı sürekli görevlendirme öncesinde yapılan değerlendirmenin olumlu olması.
(2) Birinci fıkrada sayılan şartları taşımak, memurun yurtdışı sürekli görevlere atanmasında Bakan tarafından her defasında kullanılacak takdir yetkisini ortadan kaldırmaz.
(3) Bu madde hükümleri çerçevesinde yapılan yurtdışı sürekli görevlendirmelerin süresi
dört yıldan fazla olamaz. Mali hizmetler uzmanları ile merkez memurlarının yurtdışındaki görev süreleri uzatılamaz.
(4) Bu madde hükümleri kapsamında ikinci kez yurtdışı sürekli göreve atanabilmek
için her iki görevlendirme arasında merkez teşkilatındaki kesintisiz ve fiili hizmet süresi en az
5 yıl olmalıdır.
Diğer atamalar
MADDE 12 – (1) 11 inci maddenin birinci fıkrasında sayılan şartları sağlamayan mali
hizmetler uzmanları ve merkez memurları, aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde ve 15 inci
maddede belirtilen puanlama sistemine tabi tutulmak kaydıyla, en fazla üçer yıllık sürelerle
yurtdışı sürekli göreve atanabilir.
a) Bakanlıkta en az 12 yıl fiili hizmeti bulunmak, yükseköğretim mezunu olmak,
YDS/e-YDS’den veya eşdeğerliliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarının
YDS’deki karşılıklarından son iki sene içerisinde en az (E) düzeyinde başarılı olmuş bulunmak

Sayfa : 6

RESMÎ GAZETE

17 Ağustos 2021 – Sayı : 31571

şartlarını taşıyan merkez memurları, disiplinle ilgili hususlar dikkate alınarak, en fazla iki defaya mahsus olmak üzere ve en çok üçer yıllık sürelerle, 7 nci madde uyarınca yapılan gruplandırmada son üç grupta yer alan temsilciliklere sürekli görevle atanabilirler. Bu kapsamda
ikinci kez yurtdışı sürekli göreve atanacak memurun, ikinci görevlendirme için de YDS/eYDS’den veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarının YDS’deki
karşılıklarından son iki yıl içerisinde en az (E) düzeyinde başarılı olması ve ilk yurtdışı görevi
sonrasında merkez teşkilatında kesintisiz ve fiili olarak en az 6 yıl çalışmış olması gerekir.
b) Bakanlıkta en az 15 yıl fiili hizmeti bulunmak, lise ve dengi okullardan mezun olmak,
YDS/e-YDS’den veya eşdeğerliliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarının
YDS’deki karşılıklarından son iki sene içerisinde en az (E) düzeyinde başarılı olmuş bulunmak
şartlarını taşıyan merkez memurları, disiplinle ilgili hususlar dikkate alınarak, en fazla iki defaya mahsus olmak üzere ve en çok üçer yıllık sürelerle, 7 nci madde uyarınca yapılan gruplandırmada son üç grupta yer alan temsilciliklere sürekli görevle atanabilirler. Bu kapsamda
ikinci kez yurtdışı sürekli göreve atanacak memurun, ikinci görevlendirme için de YDS/eYDS’den veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarının YDS’deki
karşılıklarından son iki yıl içerisinde en az (E) düzeyinde başarılı olması ve ilk yurtdışı görevi
sonrasında merkez teşkilatında kesintisiz ve fiili olarak en az 6 yıl çalışmış olması gerekir.
c) YDS/e-YDS’de veya eşdeğerliliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarının YDS’deki karşılıklarında son iki sene içerisinde en az (E) düzeyinde başarılı olmayan
memurlar, 7 nci madde uyarınca yapılan gruplandırmada son iki grupta yer alan temsilciliklere,
disiplinle ilgili hususlar dikkate alınarak, en fazla iki defaya mahsus olmak üzere ve en çok
üçer yıllık sürelerle sürekli görevle atanabilirler. Bu çerçevede yurtdışına atanacak merkez memurlarının askerlik hizmeti dahil Bakanlıktaki fiili hizmet sürelerinin, yükseköğretim mezunu
olanlar için en az 15 yıl, lise ve daha alt düzeyde bir eğitim kurumundan mezun olanlar için en
az 17 yıl olması gerekir. Bu kapsamda ikinci kez yurtdışı sürekli göreve atanacak memurun,
ilk yurtdışı görevi sonrasında merkez teşkilatında kesintisiz ve fiili olarak en az 6 yıl çalışmış
olması şarttır.
(2) Bu madde kapsamına giren memurlar, 11 inci maddede belirtilen şartları taşıyor duruma gelmeleri halinde, merkez teşkilatında kesintisiz ve fiili olarak en az 6 yıl görev yaptıktan
sonra, 11 inci madde çerçevesinde de ikinci kez yurtdışı sürekli görevlere atanabilirler.
Kontenjan ve unvanlar
MADDE 13 – (1) Her yıl kaç mali hizmetler uzmanı ile merkez memurunun yurtdışına
sürekli görevle atanacağı Bakan onayıyla belirlenir.
(2) 11 inci madde ile 12 nci maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri uyarınca
yurtdışına atanacaklar için belirlenecek kontenjanlar ayrı ayrı tespit edilir.
(3) Yurtdışı sürekli göreve atanan mali hizmetler uzmanları ataşe, merkez memurları
ise ataşe yardımcısı unvanını taşır.
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Sürelerin hesaplanması
MADDE 14 – (1) Yurtdışına sürekli göreve atanabilmek için merkez teşkilatında geçirilmesi gereken hizmet sürelerinin hesaplanmasında, merkezde fiili olarak sözleşmeli statüde
geçirilen süreler de dikkate alınır.
(2) Mali hizmetler uzmanları ve merkez memurları, görev süreleri boyunca en fazla iki
kez yurtdışı sürekli göreve atanabilirler.
(3) Ücretsiz izinli olarak geçirilen süreler ile 657 sayılı Kanunun 72 nci maddesine göre
izinli olarak geçirilen süreler, yurtdışına atanabilmek için gerekli olan hizmet süresini kesintiye
uğratmaz. Ancak bu süreler merkez teşkilatındaki fiili hizmet süresinin hesaplanmasında dikkate alınmaz.
(4) Fiili hizmet sürelerinin hesaplanmasında, kararnamenin hazırlanacağı takvim yılı
öncesinde 31 Aralık tarihi itibarıyla Bakanlıktaki fiili hizmet yılı esas alınır. Bu hesaplamada,
artık aylar küsurat olarak dikkate alınmaz.
Atanma sırası
MADDE 15 – (1) 11 inci maddeye göre atanacaklar, 16 ncı maddede belirtilen nihai
başarı sırasına göre öncelikli olarak atanır.
(2) 12 nci madde çerçevesinde yurtdışına atanabilecekler, yıllık bazda oluşturulan aşağıdaki puanlama sistemine tabi tutulur:
a) Adaylardan ön lisans mezunları için iki, lisans mezunları için dört, yüksek lisans mezunları için altı, doktora mezunları için sekiz puan verilir.
b) YDS/e-YDS veya eşdeğerliliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarının YDS’deki karşılığından alınan puan verilir.
c) Puanlamanın yapıldığı yıldan önceki 31 Aralık tarihi itibarıyla Bakanlıktaki her fiili
hizmet yılı için bir puan verilir.
ç) Alınan disiplin cezalarından her uyarma için eksi iki, her kınama için eksi üç, her
aylıktan kesme için eksi beş ve her kademe ilerlemesinin durdurulması için eksi yedi puan verilir.
d) Yurtdışında sözleşmeli personel statüsünde geçirilmiş hizmet sürelerinin her yılı için
eksi bir puan verilir.
Yeterlik sınavı
MADDE 16 – (1) 11 inci maddede sayılan şartları sağlayanların, yeterlik sınavının yapıldığı yıldan önceki 31 Aralık tarihi itibarıyla Bakanlıktaki 7 fiili hizmet yılını tamamlamış
olmaları kaydıyla, Bakanlıkça yapılacak yeterlik sınavından en az 70 puan almaları gerekmektedir.
(2) Mali hizmetler uzmanları ve merkez memurlarının yurtdışı sürekli göreve atanabilmeleri için girecekleri sınav hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır:
a) Sınav çoktan seçmeli olarak yapılır ve sınav tarihinden 1 ay önce genelge ile duyurulur.
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b) Sınavda, konsolosluk, idari ve mali işler, dış politika ve duyurulacak diğer konu başlıklarında sorular yöneltilir. Bu sorulardan en az beşi, Türkiye’nin dış politika gündemi ile bağlantılı güncel konuları kapsar.
c) Sınavdaki nihai başarı puanı, çoktan seçmeli sınavdan alınan puana, sınav tarihinden
itibaren son iki yıl içinde alınmış YDS/e-YDS veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış
uluslararası dil sınavlarının YDS’deki karşılığı puanının eklenmesi suretiyle hesaplanır.
ç) Sınav öncesinde ilan edilen kontenjana başarı sıralaması itibarıyla giremeyen memurlar yedekler listesine alınır. Yedekler listesi, müteakip sınava kadar geçerlidir ve bu sınav
sonrasında yapılacak yurtdışı görevlendirmeler için kazanılmış hak oluşturmaz. İhtiyaç halinde
her takvim yılı içinde tek bir sınav düzenlenmesi esastır.
d) Sınavda eşit puan alınmış olunması halinde, sırasıyla YDS/e-YDS’den veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarının YDS’deki karşılığından daha
yüksek puan almış olana, bu puanlarının da eşit olması halinde ise askerlik hizmeti dâhil Bakanlıktaki fiili hizmet süresi fazla olana öncelik tanınır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Her ikisi de Bakanlık mensubu olan evli memurların atanmasına ilişkin esaslar
MADDE 17 – (1) Her ikisi de Bakanlık mensubu olan evli memurların, hizmet gereklerinin elverdiği ölçüde aile birliği sağlanarak yurtdışı sürekli göreve atanmaları hususu öncelikli olarak dikkate alınır.
Yurtdışı sürekli göreve engel teşkil eden hususlar
MADDE 18 – (1) Durumlarının aşağıda sayılanlardan en az birine uyduğu Bakanlık
Komisyonunun teklifi üzerine Bakan onayıyla tespit edilen Bakanlık memurlarından, yurtdışı
görevde olanlar kalan görev süreleriyle bağlı kalınmaksızın merkeze alınır, merkezde olanlar
yurtdışına sürekli görevle atanmaz:
a) Yurtdışı görevde devletin itibarını zedeleyecek şekilde borç bırakanlar.
b) Devletin güvenlik ve itibarı ile görev haysiyetini zedeleyici davranışta bulunanlar.
c) Hürriyeti bağlayıcı ceza gerektiren bir suç isnadı nedeniyle haklarında ceza kovuşturması yürütülenler.
ç) Yurtdışı görevin gerektirdiği temsil, hizmet ve görev gereklerini yerine getirmeyen
veya getiremeyecek olanlar.
d) Görevin gerektirdiği mesleki bilgi ve yeterlik ile yabancı dil bilgisi bakımından yetersiz kalanlar.
e) Kamu görevinden çıkarılan ya da 657 sayılı Kanunun 56 ncı, 57 nci ve 98 inci maddeleri ile 125 inci maddesinin (E) bendi uyarınca hakkında işlem yapılmış olan, ancak yürütmenin durdurulması kararı da dahil olmak üzere göreve iadesine karar verilmiş bulunan ve
buna ilişkin hukuki süreci devam edenler.
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(2) Durumları aşağıda sayılanlardan en az birine uyduğu Bakanlık Komisyonunun teklifi üzerine Bakan onayıyla tespit edilen Bakanlık memurlarından; yurtdışı görevde olanlar kalan görev süreleriyle bağlı kalınmaksızın merkeze alınabilir, merkezde olanlar yurtdışı sürekli
göreve atanmayabilir:
a) Haklarında yürütülen disiplin soruşturması kapsamında hazırlanan raporda merkeze
alınması yönünde kanaat bulunanlar.
b) Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesine aykırı davrananlar.
c) 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesi çerçevesinde son iki yıl içerisinde birden fazla
disiplin cezası alanlar.
(3) Haklarında ceza soruşturması başlatılan memurların yurtdışına sürekli görevle atanmaları veya atanmış bulunanların görevlerine başlamaları, Bakanlık Komisyonunun teklifi ve
Bakan onayı ile soruşturmanın sonuçlanmasına kadar askıya alınabilir. Bu memurlardan yurtdışı görevde olanlar kalan görev süreleriyle bağlı kalınmaksızın aynı usulle merkeze alınabilir.
(4) Yurtdışı sürekli göreve engel teşkil eden durumun ortadan kalktığı Bakanlık Komisyonunun teklifi üzerine Bakan onayıyla tespit edilir. Atama engelini oluşturan nedenin kendiliğinden ortadan kalkması halinde, atanamama kararı Bakanlık Komisyonunca resen veya
ilgili memurun yazılı talebi üzerine kaldırılabilir.
(5) Ceza soruşturması ya da kovuşturması nedeniyle merkeze alınanlardan, soruşturma
veya kovuşturma sonucunda haklarında kesin olarak takipsizlik ya da beraat kararı verilenlerin,
merkeze alınmadan önce görev yaptıkları temsilcilik ile aynı grupta yer alan bir temsilcilikte
kalan görev sürelerini tamamlamaları sağlanabilir. Tamamlanacak sürenin iki yıldan az olması
halinde bu süre müteakip yurtdışı görev süresine eklenebilir. Bu memurların soruşturma ya da
kovuşturma sürecinde merkezde geçirdikleri süre müteakip yurtdışı ataması öncesinde merkezde geçirilmesi gereken süreden sayılabilir.
(6) Yurtdışına sürekli görevle atanmış bulunanlar, 657 sayılı Kanun çerçevesinde aylıksız izne ayrılmaları halinde, Bakanlık Komisyonunun teklifi ve Bakan onayı ile merkeze
alınabilir. Bu memurların, aylıksız izinlerinin bitimini takip eden atama döneminde son görev
yaptığı temsilcilikle aynı grupta yer alan bir temsilcilikte görevlendirilmeleri esastır.
Atamalarla ilgili yükümlülük ve müeyyideler
MADDE 19 – (1) Memurlar atandıkları yurtdışı görevlere gitmekle yükümlüdürler.
(2) Üçüncü fıkrada kayıtlı hususlar saklı kalmak kaydıyla, atandıkları görev yerlerine
gitmemek yönündeki talepleri idare tarafından kabul edilen memurlardan; yurtdışında sürekli
görevli bulunanlar merkeze alınır, merkezde görevli bulunanların ise yurtdışına ataması yapılmaz. Bu memurların merkezdeki görev sürelerinin iki yıla kadar uzatılması esastır. Bu memurlar, merkezdeki ilave görev sürelerinin sonunda, kural olarak, gitmedikleri görev yeri ile aynı
temsilcilik grubunda yer alan bir başka temsilciliğe atanır.
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(3) Mali hizmetler uzmanları ile merkez memurlarından; atandıkları görev yerlerine
gitmemek yönündeki talepleri idare tarafından kabul edilenler, merkez teşkilatında en az üç
yıl fiili hizmet süresi sonrasında yeniden yurtdışına atanabilirler. Kendi istekleriyle merkeze
dönenler veya 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 163 üncü maddesi çerçevesinde merkeze alınanlar, kazanmış oldukları yurtdışına sürekli görevle atanma hakkını kullanmış sayılır.
Bunlardan ilk hakları çerçevesinde yurtdışına atanmış bulunanlar, merkez teşkilatında en az
altı yıl kesintisiz ve fiili hizmet süresi sonrasında gerekli şartları taşımaları halinde ikinci haklarını kullanmak için müracaat edebilirler.
Temsilciliğin bulunduğu grubun değişmesi
MADDE 20 – (1) Memurun sürekli görevle atandığı temsilciliğin gruplandırmasının
memurun bu temsilcilikteki görevi sırasında değişmesi halinde, bu temsilcilikte geçirilen süreler, alt grupta geçirilmiş sayılır. Bununla birlikte, memura ödenecek mali haklar, ödeme tarihindeki gruplandırmaya göre yapılır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 21 – (1) 30/7/2019 tarihli ve 30847 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Dışişleri Bakanlığı Memurlarının Yurtdışına Sürekli Görevle Atanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Meslek memurluğuna geçen hukuk müşavirleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 6004 sayılı Kanunun mülga geçici 3 üncü maddesi çerçevesinde meslek memuru statüsüne geçmiş olan hukuk müşavirleri, meslek memurları ile aynı
atama ilkelerine tabi olur. Bu memurların, meslek memurluğu statüsüne geçişlerini müteakip
en geç ikinci yurtdışı sürekli görevleri çerçevesinde, dış temsilcilik gruplandırmasında mahrumiyet bölgesinde yer alan bir temsilcilikte en az iki yıl süreyle görev yapmaları esastır.
Konsolosluk ve ihtisas memurluğuna geçmemiş olanlar
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 6004 sayılı Kanunun mülga geçici 4 üncü maddesi çerçevesinde konsolosluk ve ihtisas memuru statüsüne geçmemiş olan idari memurlar, bölge ve yabancı
dil uzmanları ile haberleşme teknik personeli, konsolosluk ve ihtisas memurları ile aynı atama
ilkelerine tabi olur.
Merkez memurları ve mali hizmetler uzmanlarının atanmaları
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 12 nci madde kapsamında yurtdışı sürekli göreve atanacak
memurlar için 15 inci madde uyarınca yapılacak puanlama bakımından disiplin cezaları için
verilecek eksi puanların hesaplanmasında, disiplin cezalarının verildiği tarihte yürürlükte bulunan puanlama esasları geçerlidir.
Yürürlük
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dışişleri Bakanı yürütür.
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Ticaret Bakanlığından:
TİCARET BAKANLIĞI YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 11/5/2021 tarihli ve 31481 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticaret
Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesinin yedinci fıkrasına aşağıdaki
cümle eklenmiştir.
“Ancak, Ek-1’de yer alan cetvelde 2 nci hizmet bölgesi altında belirlenen hizmet birimlerinden
Cilvegözü Gümrük Müdürlüğü, Cilvegözü Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, Zeytindalı Gümrük Müdürlüğü, Çobanbey Gümrük Müdürlüğü, Öncüpınar Gümrük
Müdürlüğü, Öncüpınar Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, Karkamış
Gümrük Müdürlüğü, Akçakale Gümrük Müdürlüğü, Ceylanpınar Gümrük Müdürlüğünde
11/5/2021 tarihinden önce görev yapanların, bu idarelerdeki hizmet sürelerinin intibakında hizmet puanı (yıl) “400” olarak hesaplanır.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
11/5/2021

31481

—— • ——
Çankırı Karatekin Üniversitesinden:
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ KADIN VE AİLE ÇALIŞMALARI
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çankırı Karatekin Üniversitesi Kadın ve Aile
Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Çankırı Karatekin Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
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Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Birim: Çankırı Karatekin Üniversitesine bağlı enstitü, fakülte, konservatuvar, yüksekokul, meslek yüksekokulu, diğer uygulama ve araştırma merkezleri ile Rektörlüğe bağlı
bölümlerin her birini,
b) Merkez: Çankırı Karatekin Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve
Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Çankırı Karatekin Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, küresel gelişim ve değişim sürecinde aile olma ve
aile kalabilme bilincini artırmak, Türkiye’nin kültürel yapısıyla uyumlu, dinamik bir aile profili
geliştirmede ailenin devamlılığı için eşlerin iş birliğini öne çıkarmak, ailenin devamlılığında
ailenin tüm üyelerinin önemini açığa çıkarmak, aile olmanın değerini korumak ve savunmak,
akademide kadın ve aile çalışmalarını yaygınlaştırmak, geliştirmek ve bu alanda bütün toplumun bilinç düzeyinin yükseltilmesini sağlamak amacıyla bilimsellik ve sosyal sorumluluk çerçevesinde çalışmalar yapmaktır.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Ailenin eğitim, sağlık, hukuk, siyaset, bilim, sanat ve mesleki yaşamdaki konumlarıyla ilgili olarak bilimsel araştırmalar yapmak, yeni yöntemler uygulamak ve elde edilen sonuçları toplumla paylaşmak, süregelen çalışmaları desteklemek.
b) Aileyi temel alarak, kadın ve aile çalışmaları konusunda; ulusal ve/veya uluslararası
çalıştay, panel, kongre, konferans, seminer ve sempozyum gibi bilimsel toplantılar düzenlemek
ve benzeri çalışmaları takip etmek.
c) Kadın ve aile çalışmaları konusunda araştırma yapan ulusal ve uluslararası diğer
merkezlerle koordinasyon sağlamak, bu amaçla öğrenci ve öğretim üyelerinin değişimlerini
gerçekleştirecek girişimlerde bulunmak, kadın ve aile çalışmaları konusunda araştırma yapanların bir araya gelmesini sağlamak ve iletişimlerini güçlendirmek.
ç) Üniversite bünyesinde kadın ve aile konusunda farklı akademik disiplinlere mensup
akademisyenlerin yürüttüğü çalışmaları bir çatı altında toplayarak yürütülen bilimsel çalışmaları desteklemek.
d) Kadın ve aile çalışmaları konusunda lisansüstü programların açılmasını teşvik etmek,
açılan programların başarılı ve amaca uygun şekilde yürütülmesine katkıda bulunmak.
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e) Lisans ve lisansüstü öğrencilerin, Merkezin faaliyet alanlarındaki konularda eğitim
ve öğretimlerine yardımcı olmak, toplumsal sorunların çözülmesine katkısı olacak uygulamalı
çalışmalar yapmalarına imkân sağlamak.
f) Akademik personel ve Üniversite öğrencilerini, Merkezin amacı doğrultusunda sosyal
sorumluluk projelerine yöneltmek ve teşvik amaçlı ödüllü yarışmalar düzenlemek.
g) Bölgede ailenin kültürel birikimini araştırmak, eğitim, sağlık, yoksulluk, iç ve dış
göç, siyasi katılım, ekonomik üretim gibi alanlarla ilgili olarak Çankırı ilindeki ailelerin durumunu belirleyecek araştırmalar yapmak ve sonuçlarını yayımlamak.
ğ) Kadın ve aile çalışmaları konusu ile ilgili arşiv oluşturmak ve konuyla ilgili bülten,
dergi ve kitaplar yayımlamak.
h) Toplumsal hayata katılamamış olan ailelerde anne ve çocuklar için özel eğitim programları ve seminerler düzenlemek, yerel, bölgesel ve uluslararası düzeyde bilinçli anne olma
üzerine çalışmalar yapmak.
ı) Sağlıklı ailenin devamlılığı ile ilgili mevzuata ilişkin çalışmalar yapmak.
i) Tüm mesleki alanlarda aile olma/kalma bilincini geliştirmek amacıyla çalışmalar yürütmek, bu çerçevede gerçekleştirilmesi gereken yapısal dönüşümleri belirlemek ve bu bilgileri
kamuoyu ile paylaşmak.
j) Uzun yıllar aile birlikteliğini korumuş kadınların Merkez ile iletişimlerini sağlamak
ve ailenin devamlılığına ilişkin deneyimlerini aktarmaları için uygun ortam oluşturmak.
k) Kadın ve aile konusunda araştırma yapan kurum ve kuruluşlara danışmanlık yapmak,
politika önerilerinde bulunmak ve politikaların takibinde destek olmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün herhangi bir nedenle kesintisiz olarak altı aydan fazla görevi başında bulunmaması halinde görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmesi için Rektörün onayına
sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer.
(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak.
b) Hazırlanan projeleri Merkezin amacı doğrultusunda yönetmek.
c) Her faaliyet dönemi sonunda, o dönem içerisinde tamamlanan faaliyetlerle ilgili rapor
düzenlemek ve Yönetim Kuruluna sunmak.
ç) Merkezin sürekli gelişmesini sağlayacak çalışmalar yapmak.
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d) Merkez bünyesinde sürdürülen proje, kurs ve diğer etkinliklerin en iyi biçimde yürütülmesi için gerekli her türlü iletişim ve koordinasyonu sağlamak.
e) Personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektörlüğe sunmak.
Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Rektör tarafından
Üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirilecek altı üye olmak üzere toplam sekiz
kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup süresi biten üyeler yeniden
görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak
üzere aynı yöntemle bir üye görevlendirilir.
(2) Yönetim Kurulu, Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşerek karar
alır, Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar katılanların oy birliği veya
çokluğuyla alınır.
(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek ve bir sonraki döneme ait
çalışma programını düzenlemek.
b) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici veya sürekli çalışma gruplarının
kurulmasını Rektöre teklif etmek ve bunların görevlerini düzenlemek.
c) Müdür tarafından önerilen konuları değerlendirerek karara bağlamak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Çalışma grupları
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun teklifi ve Rektörün onayıyla, Merkezin amacı
doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere gerekli görülen konularda çalışma grupları oluşturulabilir. Bu gruplar yapılacak çalışmanın niteliğine göre Üniversite içindeki öğretim elemanlarından, uzmanlardan ve bu konuda uzmanlaşmış Üniversite dışından diğer kişilerden oluşturulabilir. Görev süreleri Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir. Görevini tamamlayan çalışma
grubu, gerçekleştirdiği faaliyetlerle ilgili raporunu Müdüre sunar.
Personel ihtiyacı
MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, 2547 sayılı Kanun
ve ilgili diğer mevzuat hükümleriyle Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü
yürütür.
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İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinden:
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM
ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 29/4/2013 tarihli ve 28632 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 18 inci
maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Üniversitenin bütün bölüm ve programlarında yarıyıl AKTS yükü; bir öğrencinin
bir yarıyılda alacağı derslerin kredileri toplamıdır. Öğrencinin bir yarıyıldaki normal ders yükü
30 AKTS’dir ve bu yük GANO’su 2.00-2.99 olan öğrenciler için 36 AKTS, GANO’su 3.00 ve
üzeri olanlar ile çift anadal yapanlar ve yatay, dikey geçiş yapan öğrenciler için 45 AKTS olabilir. Üst yarıyıldan ders alabilmek için o döneme kadar tüm derslerin başarıyla tamamlanmış
olması gerekir. Eğitimin birinci yılında (birinci ve ikinci yarıyıllarda) üst yarıyıldan ders alınamaz.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Öğrencilerin derslere devam durumu, ilgili fakülte veya yüksekokul kurullarının
belirlediği ilkeler doğrultusunda dersin öğretim elemanı tarafından dönem başında ders izlencesi ile ilan edilir.
(2) Öğrencilerin derse devam durumu dersin öğretim elemanı tarafından değerlendirilir.”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü
yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
29/4/2013
28632
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
127/8/2013
28748
214/2/2017
29979
330/4/2017
30053
422/5/2018
30428
55/8/2019
30853
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Hatay 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:

—— • ——

7335

Ankara 30. Asliye Ceza Mahkemesinden:

—— • ——

7378

Ankara 30. Asliye Ceza Mahkemesinden:

7387
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Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:

—— • ——

7492

Aralık Asliye Ceza Mahkemesinden:

7455
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Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından:

7480/1-1

—— •• ——
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
KIRIKKALE - SİVAS YHT HATTINDA BULUNAN TÜNELLERİN DRENAJ
SİSTEMLERİNİN GÖRÜNTÜLENMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
TCDD YHT Bölge Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No
: 2021/476058
1-İdarenin:
a) Adresi
: YHT Bölge Müdürlüğü İhale Bürosu, Eti Mahallesi Celal
Bayar Bulvarı No: 78, ATG AVM 1. Kat, Çankaya/Ankara
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 520 63 59 Fax: 0312 520 62 49
c) Elektronik Posta Adresi
: osmankoksal2@tcdd.gov.tr
2-İhale konusu malın adı ve miktarı:
Kırıkkale - Sivas YHT Hattında Bulunan Tünellerin Drenaj Sistemlerinin Görüntülenmesi,
96.069,00 Metre Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık
İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale
dokümanında belirtilmiştir.
3-Tekliflerin TCDD YHT Bölge Müdürlüğü İhale Bürosuna 07/09/2021 günü saat
14:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır, İhale 07/09/2021 günü saat 14:00’da
yapılacaktır.
4-İhale dokümanı TCDD YHT Bölge Müdürlüğü İhale Bürosunda görülebilir. İhaleye
teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel
Müdürlüğü Merkez Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 300 TRY bedelle temin
edilebilir.
5-Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
6-Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara
tabi değildir.
7526/1-1
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KİREÇ OCAĞI TAHMİL TAHLİYE HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Ankara Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Fabrikamız 2021/2022 Kampanya Dönemi Kireç Ocağı Tahmil Tahliye Hizmet Alımı işi
T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale
Usulü ile İhale Edilecektir.
İhale Kayıt No
: 2021/460342
1-İdarenin
a-) Adresi
: Ayaş Yolu 18. Km Etimesgut/ANKARA
b-) Telefon No
: 0 312 293 44 00
c-) Faks No
: 0 312 244 90 78
2-İhale Konusu Malın
a-) Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrikamızın 2021/2022 pancar kampanyası süresince her
vardiyada 6 işçi olmak üzere toplam 18 işçi tahmini 142
gün Kireç Ocaklarında günlük tahmini 200 ton, toplam
tahmini 24.000 ton kireç taşının ile (± % 20 toleranslı)
bant ile vagonete, günlük tahmini 14 ton, toplam tahmini
2.000 ton kok kömürünün dirgen ile kovalara
doldurularak vagonete boşaltılması ve vagonetin elle
itilerek ocak asansörüne verilmesi, ayrıca kok kömürünün
elekten elenmesi, kok kömürü ve kireç taşının iri
olanlarının çekiç veya balyozla kırılması, taş balastı ile
kok tozunun kepçe alabilecek şekilde kenara istif edilmesi
ve kireç ocağı maniplasyon sahası temizliği işidir
b-) Yapılacağı Yer
: Ankara Şeker Fabrikası
c-) İşin Süresi
: 13.09.2021 ile 01.02.2022 tarihleri arası olup (tahmini
142 gün)
3-İhalenin
a-) Yapılacağı Yer
: Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu
b-) Tarihi ve Saati
: 25.08.2021 Saat 10:00
4-İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18 Km.
Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve 150,00 ₺. (Y.Yüzellitürklirası) bedel karşılığında
aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları
zorunludur.
5-İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
6-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim
günü olmalıdır.
8-İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya
kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.
9-Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri
Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker
Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır.
Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
7530/1-1
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KALİTE VE İŞLETME KONTROL LABORATUVARINDA PERSONEL
ÇALIŞTIRMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR
Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
2021/2022 Kampanya Dönemi Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuvar Çalıştırılması
Hizmet Alımı İşi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına göre
Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.
İhale kayıt numarası
: 2021/474928
1 - İdarenin
a) Adresi
: Orhaniye Mah. 123340 Sk. No: 63 42600 Ilgın / KONYA
b) Telefon ve faks numarası : Tel: 332 885 72 00 (10 hat) - Faks: 332 885 72 10
2 - İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 2021/2022 Kampanya Döneminde Kalite ve İşletme
Kontrol Laboratuvarı Hizmet Alımı İşi 4 kişi tekniker ve
15 kişi düz işçi olmak üzere toplam 19 kişi ile vardiya
sistemine uygun olarak 4 ay 15 gün (±%20 toleranslı)
süresince çalışma yapılacaktır. İşlerin ayrıntıları teknik
şartnamelerde belirtilmiştir.
b) Yapılacağı yer
: Ilgın Şeker Fabrikası
c) İşin süresi
: İşin süresi sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe
başlama tarihinden itibaren ±%20 toleranslı 4 ay 15 (dört
ay onbeş gün) takvim günüdür.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Ilgın Şeker Fabrikası Toplantı Salonu Orhaniye Mah.
123340 Sk. No: 63 42600 Ilgın / KONYA
b) Tarihi ve saati
: 27/08/2021 Cuma günü, saat 10:00
4 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
4.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00- TL (Yüz On Sekiz Türk
Lirası) karşılığı Ilgın Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Orhaniye Mah. 123340 Sk. No: 63 42600
Ilgın / KONYA adresinden satın alınabilir.
4.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim
günü olmalıdır.
7 - Diğer Hususlar
7.1. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü (27.08.2021-10:00 tarihinde)
fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.
7.2. Mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri
Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker
Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır.
Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
7481/1-1
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MARTOPERFARATÖR ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:
TTK İhtiyacı Olarak Martoperfaratör Temini 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi
Kapsamında Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir.
İKN
: 2020/467593
1- İdarenin
a) Adresi
: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Bağlık Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2 67090
ZONGULDAK
b) Telefon numarası
: 0 372 259 40 00 (30 HAT), 0 372 252 40 00 (8 HAT)
c) Faks numarası
: 0 372 251 19 00
2- İhale konusu işin nev’i
a) Niteliği, türü ve miktarı
: MARTOPERFARATÖR TEMİNİ, 1 kalem (21 Adet)
b) Teslim yeri
: TTK Amasra TİM, Armutçuk TİM ve Karadon TİM
ambarı.
c) Teslim tarihi
: Sözleşme tarihinden itibaren 90 gün içinde teslimat
yapılacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
: TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati
: 01/09/2021 Çarşamba saat 15:00
c) Dosya no
: (2143039)
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 İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
e) İdari 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) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen iş
ortaklığı beyannamesi
h) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin
listesi,

17 Ağustos 2021 – Sayı : 31571

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 33

i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı
ayrı verilmesi zorunludur.
Firmalar teklif ile birlikte idari şartnamenin 7.3 maddesine uygun olarak aşağıdaki
belgeleri verecektir;
a) ATEX direktifine göre Avrupa Konseyince onaylanmış bir Akredite kuruluş tarafından
tanzim edilen, malzemenin grup-1 gazlı (metan) ortamlara uygunluğunu gösteren ve ihale tarihi
itibariyle geçerli belge, (Belgenin üzerinde geçerlilik tarihine ilişkin herhangi bir bilgi
bulunmuyorsa belgeye ilave olarak belgenin ihale tarihi itibariyle geçerli olduğu belirtilen
akredite kuruluşun yazısı)
b) 2014/34/AT ye göre düzenlenmiş AB Uygunluk Beyanı (Declaration of conformity)
Ayrıca, Teknik şartnamenin her bir maddesinde belirtilen hususlar ayrı ayrı sırasına göre
eksiksiz ve tam olarak cevaplandırılacaktır.
5- İhale konusu işe ilişkin istenilen kalemlere kısmi teklif verilemeyecektir.
6- İstekliler tekliflerini TL, EUR, USD veya GBP olarak verebileceklerdir.
7- İhale, bu Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan sadece yerli isteklilere açıktır. Yerli
malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (onbeş) oranında fiyat avantajı
uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden yerli isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için
teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini sunması zorunludur.
8- İhale dokümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit
Caddesi No: 125 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad. (Aşkabat Cad.) 19.
Sok. No: 22 Bahçelievler/ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 50,00 TL karşılığı
temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
9- Teklifler 01/09/2021 Çarşamba saat 15.00 ‘e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı
Bülent Ecevit Caddesi No.125 Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden İdaremiz sorumlu
değildir.
10- 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
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.
11- İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
12- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi)
takvim günü olmalıdır.
13- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
14- Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç
4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir.
14.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734
sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
14.2. 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.
İlan olunur.
7386/1-1
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ATIK YAĞ SATIŞI YAPILACAKTIR
TEİAŞ 9. Bölge Müdürlüğünden:
Bölge Müdürlüğümüz Trafo Merkezlerinde bulunan 1. Kategori Atık Yağların satışı
yapılacaktır. Satış ihalesine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Satış Kayıt Numarası
: 2021/1
1- İdarenin;
a) Adresi
: Yazır Mah. Yeni İstanbul Cad. No: 199 42130 Selçuklu/
KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 0 332 265 0960 - 0 332 265 0972
2- İhale konusu satış işinin;
a) Niteliği, türü ve miktarı
: I. Kategori Atık Yağ
SIRA
NO

MAMÜL

MİKTARI

BULUNDUĞU YER

ATIK KODU

1

I. Kategori
Atık Yağ

Yaklaşık
110.000 kg

Bölge Müdürlüğümüze bağlı Karaman OSB
ve Konya Kuzey Transformatör Merkezleri

13.03.10

b) Teslim edileceği yer
c) İşe başlama tarihi

ç) İşin süresi
3- Satış İhalesinin
a) Yapılacağı yer

: Bölge Müdürlüğümüz Karaman OSB TM ve Konya
Kuzey TM
: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 (Yedi) gün
içinde sözleşme bedelinin (KDV dahil) Bölge
Müdürlüğümüz hesabına yatırılmasına müteakip
teslimata başlanacaktır.
: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 (onbeş)
gündür.

: TEİAŞ 9. Bölge Müdürlüğü-Toplantı Salonu Oda No: 106
Yazır Mah. Yeni İstanbul Cad. No: 199 42130 Selçuklu/
KONYA
b) Tarihi ve saati
: 24.08.2021 - Saat:10.30
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da
ilgili meslek odasından, ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya
Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin görevlilerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek
üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter
tasdikli imza sirküleri,
c) Satış dokümanı ekinde yer alan standart forma uygun Teklif Mektubu ve Cetveli
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ç) Satış dokümanı ekinde yer alan standart forma uygun Geçici Teminat Mektubu,
d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin
noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.2. Yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İstekliler atık yağların geri kazanımı için Bakanlıktan Çevre Lisansını almış olmalı
veya geçici faaliyet belgesi olmalı ya da lisansı olan bir firmayla anlaşma yapmalıdır.
Atık yağların geri kazanımı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından lisans almış ya da
lisansı olan firmayla anlaşan isteklilerin konu ile ilgili lisanslarının aslını veya noter tasdikli
suretlerini teklifleri ile beraber Bölge Müdürlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. (Lisansların
geçerlilik süreleri teklif değerlendirmesinde dikkate alınacak olup, malzemenin teslim alınacağı
tarihte lisansın geçerli olması gerekmektedir. Ayrıca ilgili atık kodu (13 03 10) lisans ekinde
bulunmalıdır.)
5- Satış, açık arttırma sonucunda, en yüksek fiyatla teklifte bulunan istekliye
bırakılacaktır.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7.2. İhale dokümanı, TEİAŞ 9. Bölge Müdürlüğü (Satınalma ve Ticaret Şefliği) Yazır
Mah. Yeni İstanbul Cad. No: 199 Selçuklu/KONYA adresinde görülebilir ve 30,00.-TL. bedeli
Vakıfbank Konya Şubesi/KONYA TR 54 0001 5001 5800 7295 1938 85nolu IBAN nolu hesap
numarasına yatırılarak satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması
mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, dokümanın posta veya kargo yoluyla
satın alınmasına ilişkin talep yazılarını, doküman bedelinin İdarenin hesabına yatırıldığına ilişkin
dekont ile birlikte bildirmeleri (faks veya posta yoluyla) halinde doküman karşı ödemeli olarak
posta/kargo aracılığıyla gönderilecektir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya
da eksik olmasından dolayı İdare hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
8 -Teklif, ihale tarihinde saat 10:30’a kadar TEİAŞ 9. Bölge Müdürlüğü Muhaberat
Servisi-Yazır Mah. Yeni İstanbul Cad. No: 199 Selçuklu/KONYA adresine elden teslim
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9- İstekliler, tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Satış sonrası 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. Geçici Teminat Mektubunun süresi 24/11/2021 tarihinden
önce olmayacak şekilde verilmelidir.
11- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12- İhale konusu malzemelerin teslimatı, nakledilmesi, bertarafı, geri dönüşümü, ara
depolama tesisine teslim edilmesi işleriyle ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca çıkarılan
ve ihale tarihi itibariyle yürürlükte olan mevzuat uygulanacaktır. Hüküm bulunmayan hallerde
Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü İhtiyaç Fazlası ve İhtiyaç Dışı
Malzemeler ile İhtiyaç Fazlası, Ekonomik Ömrünü Doldurmuş, Hurda Taşıt ve İş Makineleri
Değerlendirme Yönetmeliği hükümleri uygulanacaktır.
13- Atık yağlar, Atık Taşıyan Araçlar için Lisans Belgesi olan araçlar ile taşınacaktır.
Lisans Belgesi işe başlamadan önce idaremize sunulmalıdır. Bu belgede 130310 atık kodlu atık
yağların taşınabildiği görülmelidir.
7456/1-1
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TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR
Yalova İli Tavşanlı Belediye Başkanlığından:
1- Belediyemize ait Yalova İli, Altınova İlçesi Tavşanlı Beldesi, Dipgölcük Mevkii,
G22C09B61C pafta, 233 ada, 12 parselde bulunan 5413,15 m2 arsanın 10 yıllığına, 2886 sayılı
Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile kiraya verilecektir.
2- İhale 07/09/2021 tarihinde Salı günü saat 14:30’ da Belediye toplantı salonunda
encümen huzurunda yapılacaktır.
3- Arsanın aylık kira bedeli 36.683,00 TL + KDV dir.
4- İhaleye katılacaklar % 3 (132059,00 TL) geçici teminatı ihale saatine kadar Belediye
veznesine yatırılacaktır. Geçici teminatı yatırmayanlar ihaleye iştirak edemezler.
5- İhale ile ilgili şartname Belediye Yazı İşleri servisinden 377,00 TL karşılığında temin
edilir.
6- Belediyemize ait ilana çıkılan arsa için davacılar Fikriye TARIM, Metin TARIM,
Mustafa TARIM ile davalı Tavşanlı Belediye Başkanlığı arasında Yalova 1. Asliye Hukuk
Mahkemesinde (2021/259 Esas) Tapu iptali ve tescil (geri alım hakkından kaynaklanan) dava
olduğu, Belediye Başkanlığı tarafından dava kaybedilip tapu iptal edildiğinde ihaleyi kazanan
isteklinin Belediyeden hiçbir hak talep edilmeyecektir.
7- İhaleye katılacak olanlardan istenilen belgeler;
a) İkametgâh belgesi
b) Tebligat için adres ve telefon numarası
c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numaraları
ç) Tüzel kişilerin vergi numaraları
d) Geçici teminatlarını yatırdığına dair belge
e) Sicil kayıt belgesi (İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış)
f) Tüzel kişiliği temsilen yetkili olduğunu belirten belge
g) Belediyeye vadesi geçmiş su, emlak, kira ve benzeri borcu olmadığına dair belge
7068/1-1

—— • ——
TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR
Yalova İli Tavşanlı Belediye Başkanlığından:
1- Belediyemize ait Yalova İli, Altınova İlçesi Tavşanlı Beldesi, Dipgölcük Mevkii,
G22C09B61C pafta, 233 ada, 13 parselde bulunan 5344,49 m2 arsanın 10 yıllığına, 2886 sayılı
Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile kiraya verilecektir.
2- İhale 07/09/2021 tarihinde Salı günü saat 15:00’ de Belediye toplantı salonunda
encümen huzurunda yapılacaktır.
3- Arsanın aylık kira bedeli 36.218,00 TL + KDV dir.
4- İhaleye katılacaklar % 3 (130385,00 TL) geçici teminatı ihale saatine kadar Belediye
veznesine yatırılacaktır. Geçici teminatı yatırmayanlar ihaleye iştirak edemezler.
5- İhale ile ilgili şartname Belediye Yazı İşleri servisinden 377,00 TL karşılığında temin
edilir.
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6- Belediyemize ait ilana çıkılan arsa için davacılar Fikriye TARIM, Metin TARIM,
Mustafa TARIM ile davalı Tavşanlı Belediye Başkanlığı arasında Yalova 1. Asliye Hukuk
Mahkemesinde (2021/259 Esas) Tapu iptali ve tescil (geri alım hakkından kaynaklanan) dava
olduğu, Belediye Başkanlığı tarafından dava kaybedilip tapu iptal edildiğinde ihaleyi kazanan
isteklinin Belediyeden hiçbir hak talep edilmeyecektir.
7- İhaleye katılacak olanlardan istenilen belgeler;
a) İkametgâh belgesi
b) Tebligat için adres ve telefon numarası
c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numaraları
ç) Tüzel kişilerin vergi numaraları
d) Geçici teminatlarını yatırdığına dair belge
e) Sicil kayıt belgesi (İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış)
f) Tüzel kişiliği temsilen yetkili olduğunu belirten belge
g) Belediyeye vadesi geçmiş su, emlak, kira ve benzeri borcu olmadığına dair belge
7069/1-1

—— • ——
TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR
Yalova İli Tavşanlı Belediye Başkanlığından:
1- Belediyemize ait Yalova İli, Altınova İlçesi Tavşanlı Beldesi, Dipgölcük Mevkii,
G22C09B61C pafta, 233 ada, 15 parselde bulunan 3999,08 m2 arsanın 10 yıllığına, 2886 sayılı
Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile kiraya verilecektir.
2- İhale 07/09/2021 tarihinde Salı günü saat 14:00’ de Belediye toplantı salonunda
encümen huzurunda yapılacaktır.
3- Arsanın aylık kira bedeli 27.100,00 TL + KDV dir.
4- İhaleye katılacaklar % 3 (97560,00 TL) geçici teminatı ihale saatine kadar Belediye
veznesine yatırılacaktır. Geçici teminatı yatırmayanlar ihaleye iştirak edemezler.
5- İhale ile ilgili şartname Belediye Yazı İşleri servisinden 377,00 TL karşılığında temin
edilebilir.
6- İhaleye katılacak olanlardan istenilen belgeler;
a) İkametgâh belgesi
b) Tebligat için adres ve telefon numarası
c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numaraları
ç) Tüzel kişilerin vergi numaraları
d) Geçici teminatlarını yatırdığına dair belge
e) Sicil kayıt belgesi (İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış)
f) Tüzel kişiliği temsilen yetkili olduğunu belirten belge
g) Belediyeye vadesi geçmiş su, emlak, kira ve benzeri borcu olmadığına dair belge
7070/1-1
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KAT KARŞILIĞI KONUT YAPIM İHALESİ YAPILACAKTIR
Gaziantep ili Oğuzeli Belediye Başkanlığından:
Gaziantep ili, Oğuzeli ilçesi (Körkün) Mimar Sinan Mahallesinde bulunan, mülkiyeti
Oğuzeli Belediyesine ait aşağıda işin adı, imar ve inşaat durumları belirtilen taşınmaz üzerinde,
kat karşılığı yaptırılacak olan Konut İnşaatı işi, şartnamesi esasları dahilinde 2886 sayılı Devlet
ihale Kanunun 35/a (36. maddesine göre) kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.
İli: Gaziantep, İlçesi: Oğuzeli, Semti: (Körkün) Mimar Sinan Mahallesi, Ada/ Parsel:696
ada 20 parsel
Alanı: 17.609,93 m² , Brüt inşaat alanı: 27.789,00 m² , İşin adı / Kullanım şekli: Konut,
Ticari
1- İhale 27/08/2021 Cuma günü saat 14.00’da Oğuzlar Mahallesi Alparslan Türkeş
Bulvarı No: 1 Oğuzeli/Gaziantep adresinde Belediye Encümen Meclis salonunda Belediye
Encümenince yapılacaktır.
2- Bu işin muhammen bedeli 58.969.720,00 -TL. (Ellisekizmilyondokuzyüzatmışdokuz
binyediyüzyirmi Türklirası) dır.
3- İstekliler, İhaleye Katılmak için Şartnameye uygun teklif mektubu ile birlikte;
A- Kanuni ikametgâhı olması,
B- Türkiye'de Tebligat için adres beyanı ve/veya irtibat için telefon, varsa faks numarası
ile elektronik posta adresi,
C- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
Belgesi;
a) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret
ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içeresinde alınmış, tüzel
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her
birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,
D- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza Beyannamesi / imza
Sirküleri;
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya
bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her
birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,
E- Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi / imza sirküleri,
F- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile
imzalanmış ortaklık sözleşmesi vermesi,
G- Bu işin ihale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi,
H- Oğuzeli Belediye Başkanlığı adına alınmış süresiz 1.769.092,00-TL. (Birmilyonyedi
yüzatmışdokuzbindoksaniki Türk lirası)geçici teminat mektubu vermesi, Geçici teminatlar nakit
para ise; Oğuzeli Belediyesi Veznesine yatırılıp alınacak vezne alındısı makbuzu,
İ- Teknik personel taahhütnamesi
J- Yapı araçları taahhütnamesi
K- Son beş yıla ait (2015-2020) gelir ve kurumlar vergisi borcu bulunmadığına dair belge.
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4- İhale Şartnamesi ile diğer evraklar ödenecek (KDV dahil) 1.000,00-TL’lik makbuz
karşılığı Emlak İstimlak Müdürlüğü Oğuzeli/GAZİANTEP adresinden temin edilebileceği gibi
aynı müdürlükte ücretsiz olarak da incelenebilir.
5- İş Deneyim Belgeleri;
11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yapım İşlerinde Benzer İş
Grupları Tebliği” nde yer alan 4-C grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
Son on beş yıl içerisinde bedel içeren sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen
bedelin %50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimi
gösteren belgeler olacaktır.
6- ihaleye katılmak için istenilen suret belgeler Noter tasdikli olacaktır.
7- Kat karşılığı yapılacak olan Bloklardan A-BLOK B-BLOK ve H BLOK belediye
uhdesinde bırakılacak bunların üzerinde teklif verilecektir. İdare isteği bloklardan, Blok ve daire
seçme hakkına sahiptir. Ayrıca Şartnamede idare tarafından seçilecek bloklar belirtilecektir.
8- İstenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarının en geç ihale günü ihalenin yapılacağı
saate kadar Oğuzeli Belediye Başkanlığı Encümen raportörlüğüne verilmesi şarttır.
9- İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde,
İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır.
10- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte
serbesttir.
İlan olunur.
7282/1-1

—— • ——
DE22000/DE33000 TİPİ LOKOMOTİFLERE AİT 120 ADET BOJİNİN MONTAJDEMONTAJ VE TEKERLEK TAKIMLARININ DEĞİŞİMİ
HİZMET İŞİ SATIN ALINACAKTIR
TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

7485/1-1
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
İçişleri Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

7546/1-1
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
VAKFIN ADI: Mersin Gençlik Eğitim Kültür Vakfı (MEGEV)
VAKFEDENLER: Mehmet Nihat YILMAZ, Yusuf Orhan NOMER, Mehmet Emin
KÖKER, Ahmet ÖZGÜR, Mehmet ATICI, Halil ÖZBAYRAK, Cengiz NARİN, Mahmut
TOSUNOĞLU, Nilgün HARMANYERİ, Abid ÖLMEZOĞLU, Davud BORA, Mehmet ŞAHİN,
Uğur VELİOĞLU, Duran KÖSE, Dr. Nihat ÖZEN, Süleyman Sırrı OĞUZ, Duran ABACI, Necat
ERKEK, Dr. Uğurcan ÜSTÜNDAĞ, Gültekin KÜPELİ, Nihat ERDOĞAN, Ahmet ATASOY,
Mehmet Metin TOKER, Yusuf TURAN, Celal EŞREF, Murat GENÇ, Ali Osman AKÇA, Yılmaz
AYDOĞAN, Güven KARABULUT, Mehmet Ali BİLDİK, Hüseyin KÜÇÜK, Vaysal
KARAHASAN, Mustafa ÖZYURT, Av. Suat ŞAHİN
VAKFIN İKAMETGÂHI: MERSİN
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE
NO’SU: Mersin 8. Asliye Hukuk Mahkemesinin 12/07/2021 tarihinde kesinleşen, 01/06/2021
tarihli ve E: 2021/68 K: 2021/143 sayılı kararı.
VAKFIN AMACI: Milli ve manevi değerlere bağlı ahlaklı nesil yetiştirmek maksadıyla
“TOROS DAĞLARINDAKİ ÇOCUKLARA BORCUMUZ VAR” parolasında yüklenilen boyun
borcunu ödemek maksadıyla; Mersin İli ve çevresinde bulunan ilk, orta, lise, yüksekokul ve
üniversitelerdeki zeki, yetenekli, yardıma muhtaç, öğrenci ve gençleri desteklemek ve vakıf
senedinde yazılı diğer amaçları gerçekleştirmek.
VAKFIN MAL VARLIĞI: 80.000 (Seksen Bin) Türk Lirası
YÖNETİM KURULU: Mehmet Nihat YILMAZ, Yusuf Orhan NOMER, Mehmet Emin
KÖKER, Cengiz NARİN, Nilgün HARMANYERİ, Mahmut TOSUNOĞLU, Uğur VELİOĞLU
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın herhangi
bir sebeple sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve haklar, Türk Eğitim
Vakfı’na devredilir.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.
7403/1-1

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
VAKFIN ADI: Vesile-Şerif Selçuk Eğitim, Sağlık, Sosyal Yardım, Bilimsel ve İlimsel
Araştırma ve Geliştirme, Kültür ve Çevre Koruma, Ağaçlandırma Vakfı (Vakf-ı Şerif)
VAKFEDENLER: Vesile Selçuk, Şerif Selçuk, İsmail Selçuk, Serdar Selçuk, Hüsamettin
Selçuk, Mehmet Selçuk, Vedat Selçuk
VAKFIN İKAMETGÂHI: Gaziantep
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE
NO’SU: Gaziantep 10. Asliye Hukuk Mahkemesinin 04/08/2021 tarihinde tavzih edilen,
31/05/2021 tarihinde kesinleşen, 16/04/2021 tarihli ve E:2020/293 K:2021/288 sayılı kararı.
VAKFIN AMACI: Uygun görülecek yer ve şekillerde Hastane, sağlık tesisleri kurmak,
donatmak ve işletmek, kurulmuş ve kurulacak tüm sağlık tesislerine bağış, yardım ve katkıda
bulunmak ve vakıf senedinde yazılı diğer amaçları gerçekleştirmek.
VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000.00 (Yüz Bin Türk Lirası)
YÖNETİM KURULU: Vesile Selçuk, Şerif Selçuk, İsmail Selçuk, Serdar Selçuk,
Hüsamettin Selçuk, Mehmet Selçuk, Vedat Selçuk
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Tasfiye
sonucunda borçların tasfiyesinden sonra artan mal ve haklar, Mütevelli Heyetin İlgili Kanunlar
Çerçevesinde belirleyeceği vakfa intikal eder.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.
7486/1-1
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
VAKFIN ADI: Vitalen Vakfı
VAKFEDENLER: Vitalen Holding Anonim Şirketi.
VAKFIN İKAMETGÂHI: ANKARA
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE
NO’SU: Ankara 22. Asliye Hukuk Mahkemesinin 29/06/2021 tarihli ve E:2021/133, K:2021/225
sayılı kararı.
VAKFIN AMACI: Milli Eğitimi geliştirici araştırmalar yapmak ve yaptırmak, Türkiye’de
ve Dünya’da çağdaş ve en ileri eğitim sistemlerinin uygulanmasına ve Türk toplumuna yararlı
yurtsever vatandaşlar yetiştirilmesine katkıda bulunmak ve vakıf senedinde belirtilen diğer
amaçları gerçekleştirmektir.
VAKFIN MAL VARLIĞI: 1.000.000.- TL (Birmilyon TL.)
YÖNETİM ORGANI: Kaan UZUNOĞLU, Hüseyin UZUNOĞLU, Murat YILMAZ.
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:
Vakfın tasfiyesinden arta kalan malvarlığı mütevelli heyetçe belirlenecek benzer amaçlı
vakfa ya da kuruluşa devredilir.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.
7424/1-1

—— • ——
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
VAKFIN ADI: İnsani Selamet Yardımlaşma Vakfı
VAKFEDENLER: Adil ATEYAOĞLU
VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE
NO’SU: Gaziosmanpaşa 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 17.03.2021 tarihli ve E:2020/322,
K:2021/167 sayılı kararı.
VAKFIN AMACI: Din, dil, ırk ayırt etmeksizin nerede olursa olsun sıkıntıya düşmüş,
felakete uğramış, savaş, tabi afet vb. sebeplerle mağdur olmuş, yaralanmış, sakat kalmış, aç ya da
açıkta kalmış, zulme uğramış bulunan tüm insanlara gerekli insani yardımı ulaştırmak ve bu
insanların temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmemesi için gerekli tüm girişimlerde bulunmak,
yoksullukla mücadele ve nitelikli insan yetiştirilmesi maksadıyla her seviyede eğitim ve öğretim
faaliyetlerinde bulunmak, toplumumuzun ihtiyaç duyduğu sosyal, eğitim ve yardımlaşma
alanlarında nitelikli projeler üretmek ve uygulamaktır.
VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000 TL. (Yüz Bin Türk Lirası)
YÖNETİM KURULU: Adil ATEYAOĞLU, Medhat Mohammed ELSHERİF, Ahmet
ASLAN, Muhammed FURKAN, Muhammed İHSANOĞLU.
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:
Vakfın tasfiyesinden arta kalan mal varlığı İHH İnsan Hak ve Hürriyetleri Vakfına, bunun
mümkün olmaması halinde Ensar Vakfı’na, bunun da mümkün olmaması halinde İlim Yayma
Vakfı’na devredilir.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.
7425/1-1
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
VAKFIN ADI : Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Gelişim Vakfı (EYGEV).
VAKFEDENLER : Serkan ÜLKÜ.
VAKFIN İKAMETGÂHI : ANKARA.
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE
NO’SU: Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin 25.03.2021 tarihli ve E:2021/142, K:2021/299
sayılı kararı.
VAKFIN AMACI : Engelli ve yaşlı bireylerin sağlık, rehabilitasyon, istihdam, bakım ve
sosyal güvenliğine ilişkin sorunlarının çözümü ile her bakımdan gelişmelerinin sağlanması,
yaşam kalitelerinin artırılması, önlerindeki engellerin kaldırılması ve senette belirtilen diğer
amaçları gerçekleştirmektir.
VAKFIN MAL VARLIĞI : 80.000 TL.- (SeksenbinTürkLirası).
YÖNETİM KURULU : Serkan ÜLKÜ, Leyla UZ ÜLKÜ, Ali Şükrü AZAK.
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ : Borçların
tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Mütevelli Heyetçe belirlenen bir başka vakfa devredilir.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.
7533/1-1

—— • ——
Adalet Bakanlığından:
MÜNHAL NOTERLİKLER
2020 yılı gayri safi geliri 955.744,12.-TL olan Çorlu Sekizinci Noterliği 13.10.2021
tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE
İKİNCİ 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

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.
7489/1-1

—— • ——
Kütahya İli Gediz Belediye Başkanlığından:
İPTAL İLANI
17.06.2021 tarihli ve 31514 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ilk defa atanmak üzere
memur alımı ilanı ile 01.07.2021 tarihli ve 31528 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ilk defa
atanmak üzere memur alımı düzeltme ilanı iptal edilmiştir.
İlan olunur.
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İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu’nun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin
yürürlükteki ilgili maddelerine göre “Devamlı statüde” öğretim üyesi alınacaktır.
Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde Profesör
ve Doçent kadroları için Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığına,
Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe şahsen yapılacaktır. İlanda
belirtilen kadrolara başvuru için gerekli belge ve bilgilere üniversitemizin web sayfası
www.medipol.edu.tr den ulaşılabilir.
Fakülte/Enstitü/
Yüksekokul

Anabilim Dalı/
Bölüm

Bilim Dalı/
Program

Uzmanlık Alanı/

Kadro

Kadro

Aranılan Şartlar

Sayısı

Unvanı

1

Prof. Dr.

1

Prof. Dr.

Çocuk
Tıp Fakültesi

Dahili Tıp
Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve

Kardiyolojisi

Hastalıkları

Alanında Yandal

Anabilim Dalı

Uzmanlığına Sahip
Olmak
Alanında Doçent
Unvanına Sahip

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp

Nöroloji

Bilimleri

Anabilim Dalı

Olmak, Hareket
Bozukları ve Beyin
Pili ile ilgili
Tecrübeye Sahip
Olmak

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp
Bilimleri

Deri ve Zührevi
Hastalıklar
Anabilim Dalı

Alanında Uzmanlık
Yapmış Olmak

1

Dr. Öğr.
Üyesi

Çocuk ve Ergen
Tıp Fakültesi

Dahili Tıp

Ruh Sağlığı

Alanında Uzmanlık

Bilimleri

Hastalıkları

Yapmış Olmak

1

Dr. Öğr.
Üyesi

Anabilim Dalı
Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp

Halk Sağlığı

Alanında Doktora

Bilimleri

Anabilim Dalı

Yapmış Olmak

Dahili Tıp

İç Hastalıkları

Bilimleri

Anabilim Dalı

Dahili Tıp

Radyoloji

Bilimleri

Anabilim Dalı

1

Dr. Öğr.
Üyesi

Alanında Doçent
Unvanına Sahip

1

Doç. Dr.

1

Doç. Dr.

Olmak
Alanında Doçent
Unvanına Sahip
Olmak

Kulak Burun
Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp

Boğaz

Alanında Uzmanlık

Bilimleri

Hastalıkları

Yapmış Olmak

Anabilim Dalı

1

Dr. Öğr.
Üyesi

17 Ağustos 2021 – Sayı : 31571

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 45

Kadın
Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp

Hastalıkları ve

Alanında Uzmanlık

Bilimleri

Doğum Anabilim

Yapmış Olmak

1

Dr. Öğr.
Üyesi

Dalı
Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp

Genel Cerrahi

Bilimleri

Anabilim Dalı

Eczacılık
Eczacılık

Meslek

Farmakognozi

Fakültesi

Bilimleri

Anabilim Dalı

Bölümü
Eczacılık
Fakültesi
(İngilizce)

Unvanına Sahip

1

Doç. Dr.

Olmak
Farmasötik Botanik
Alanında Doktora

1

Yapmış Olmak

Dr. Öğr.
Üyesi

Eczacılık
Meslek

Klinik Eczacılık

Alanında Doktora

Bilimleri

Anabilim Dalı

Yapmış Olmak

1

Dr. Öğr.
Üyesi

Bölümü
İngiliz Dili

Eğitim Fakültesi

Alanında Doçent

Yabancı Diller
Eğitimi Bölümü

Eğitimi Anabilim
Dalı / İngilizce
Öğretmenliği
Programı

İngiliz Dili
Öğretimi Alanında
Doktora Yapmış

1

Dr. Öğr.
Üyesi

Olmak

Üniversitemiz Akademik Birimlerine Öğretim Üyesi olarak atanmak için başvuracak
adayların;
*657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,
*Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin
onaylanmış olması gerekmektedir.
*Doçent kadrosuna Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Profesör ve kadro
unvanı Doçent olanlar müracaat edemez.
Başvuru dilekçe ve YÖK formatlı CV için:
*(https://medipol.edu.tr/universite/genel-sekreterlik/insan-kaynaklari-ve-planlama-dairesi),
“Formlar” sekmesinden başvuru dilekçe örneği ve YÖK formatlı özgeçmiş alınabilir.)
Yukarıda belirtilen şartları taşıyan;
Profesör kadrosuna başvuracak adayların; başvuracağı bölüm/anabilim dalını belirttiği
başvuru Dilekçesine; Yayın Listesinin de olduğu YÖK formatlı Özgeçmiş, Lisans, Yüksek
Lisans, Doktora/Uzmanlık Belgesi, Doçentlik Belgesi, (tüm diploma ve belgeler e-Devlet’ten
alınmalıdır, e-Devletten alınamayan Lisans diploması noter onaylı olmalıdır. Lisans diploması
haricindeki diğer diplomaların/belgelerin asıllarının getirilmesi halinde üniversitemizce “aslı
gibidir” yapılabilecektir.), Profesörlükte işe başlama yazısı (Yükseltilerek atama yapılacaklar için
gerek bulunmamaktadır), Yabancı dil belgesi veya eşdeğerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınav
sonuç belgesi, Kimlik fotokopisi ile 4 (dört) adet fotoğrafı içeren belgeleri fiziki bir dosya olarak
ve ayrıca diplomalar, varsa denklik belgeleri, bilimsel çalışma ve yayınları ile yayın listesini
kapsayan belgelerini (YÖK formatlı CV) içeren 6 (altı) takım dosya veya 6 (altı) adet cd veya
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flash bellek içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığına
başvurmaları gerekmektedir. Adaylar, bu başvurularında Doçentlik unvanını aldıktan sonraki
yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterir.
Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvuracağı bölüm/anabilim dalını belirttiği
başvuru Dilekçesine; Yayın Listesinin de olduğu YÖK formatlı Özgeçmiş, Lisans, Yüksek
Lisans, Doktora/Uzmanlık Belgesi, Doçentlik Belgesi, (tüm diploma ve belgeler e-Devlet’ten
alınmalıdır, e-Devletten alınamayan Lisans diploması noter onaylı olmalıdır. Lisans diploması
haricindeki diğer diplomaların/belgelerin asıllarının getirilmesi halinde üniversitemizce “aslı
gibidir” yapılabilecektir.), Yabancı dil belgesi veya eşdeğerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınav
sonuç belgesi, Kimlik fotokopisi ile 4 (dört) adet fotoğrafı içeren belgeleri fiziki bir dosya olarak
ve ayrıca diplomalar, varsa denklik belgeleri, bilimsel çalışma ve yayınları ile yayın listesini
kapsayan belgelerini (YÖK formatlı CV) içeren 4 (dört) takım dosya veya 4 (dört) adet cd veya
flash bellek içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığına
başvurmaları gerekmektedir.
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; başvuracağı bölüm/anabilim
dalını belirttiği başvuru Dilekçesine; Yayın Listesinin de olduğu YÖK formatlı Özgeçmiş, Lisans,
Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık Belgesi, (tüm diploma ve belgeler e-Devlet’ten alınmalıdır, eDevletten alınamayan Lisans diploması noter onaylı olmalıdır. Lisans diploması haricindeki diğer
diplomaların/belgelerin

asıllarının

getirilmesi

halinde

üniversitemizce

“aslı

gibidir”

yapılabilecektir.), Yabancı dil belgesi veya eşdeğerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınav sonuç
belgesi, Kimlik fotokopisi ile 4 (dört) adet fotoğrafı içeren belgeleri fiziki bir dosya olarak ve
ayrıca diplomalar, varsa denklik belgeleri, bilimsel çalışma ve yayınları ile yayın listesini
kapsayan belgelerini (YÖK formatlı CV) içeren 4 (dört) takım dosya veya 4 (dört) adet cd veya
flash bellek içinde İlgili Dekanlıklara/Müdürlüklere başvurmaları gerekmektedir.
İlandaki kadrolara başvuran adayların durumları ilgili mevzuat gereğince oluşturulacak
jüriler tarafından değerlendirilecek, bilimsel çalışmaları yeterli görülenlerin ilgili Yönetim
Kurullarında uygun bulunması halinde, birim amirlerinin teklifi, Rektörlük Makamı ve Mütevelli
Heyetince onaylanmasından sonra sözleşme gerçekleştirilmektedir. Belirtilen şartları taşımayan
ve başvuru süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
İrtibat - Başvuru Adresi:
- Rektörlük (İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığı)
İstanbul Medipol Üniversitesi, Kuzey Yerleşkesi, A Blok, Kavacık Mah. Ekinciler Cad.
No: 19 Kavacık Kavşağı - Beykoz 34810 İstanbul
- Tıp Fakültesi
-Eğitim Fakültesi
İstanbul Medipol Üniversitesi, Kavacık Güney Yerleşkesi, Göztepe Mah. Atatürk Cad.
No: 40/16 Beykoz 34810 İstanbul
Tel: 444 85 44
7468/1-1
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
YÖNETMELİKLER
–– Dışişleri Bakanlığı Memurlarının Yurtdışına Sürekli Görevle Atanmasına İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
–– Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
–– Çankırı Karatekin Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

1
11
11
15

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 9/6/2021 Tarihli ve 2019/34202 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

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

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

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