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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Tarım ve Orman Bakanlığından:

YENİ BİTKİ ÇEŞİTLERİNE AİT ISLAHÇI HAKLARININ KORUNMASINA 

DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/8/2004 tarihli ve 25551 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeni Bitki

Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci

fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük: Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünü,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 8 – Kanunun verdiği koruma hakkından yararlanmak için çeşit sahibi, 9 uncu

maddede belirtilen bilgi ve belgelerden oluşan dosya ile fiziki olarak veya elektronik ortamda

Genel Müdürlüğe başvurur. Başvuru formu ve eklerinde imzalanması gereken belgeler ıslak

veya elektronik imza ile imzalanır. Elektronik ortamdan temin edilemeyen bilgi ve belgeler,

başvuru sahibinden istenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 43 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

15 Eylül 2021
ÇARŞAMBA
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Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumundan:

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBÎ CİHAZ KURUMU PERSONELİ GÖREVDE
YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hiz-

met gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumunda
görev yapan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları be-
lirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumunda 14/7/1965

tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) fıkrasına tâbi olarak
görev yapan personelden görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kap-
sar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Kanun, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlılara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar
ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile
15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Ku-
rum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yö-
netmelik hükümlerine dayandırılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alt görev: 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu madde-
sinde yer alan hiyerarşik kademeler esas alınarak belirlenen daha alt düzeydeki görevleri,

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da
grup içinde alt gruplar olması hâlinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
ç) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevde yükselmeye tabi görevlere

aynı veya başka hizmet gruplarından yapılacak görevde yükselme niteliğindeki atamaları,
d) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme suretiyle atanacaklar için Ölçme, Seç-

me ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı veya yükseköğretim kurumla-
rından birine yaptırılacak veya Kurum tarafından yapılacak yazılı ve sözlü sınavı,

e) Hizmet grupları: Aynı düzey görevler ile benzer görevlerin yer aldığı grupları,
f) Hizmet süresi: 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümlerine göre

hesaplanan süreyi,
g) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri,
ğ) Kurum: Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumunu,
h) Kurum Başkanı: Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu Başkanını,
ı) Sınav Kurulu: Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Kurulunu,

Sayfa : 2                                 RESMÎ GAZETE                                 15 Eylül 2021 – Sayı : 31599



i) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu
ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

j) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim
sonucu kazanılan unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılacak yazılı ve sözlü sınavı,

k) Üst görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer alan
hiyerarşik kademeler esas alınarak belirlenen daha üst düzeydeki görevleri,

l) YDS/e-YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını/Elektronik Yabancı Dil Sı-
navını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar ve hizmet grupları
MADDE 5 – (1) Görevde yükselmeye tabi kadrolar şunlardır:
a) Yönetim hizmetleri grubu;
1) Şef,
b) Hukuk hizmetleri grubu;
1) Hukuk müşaviri,
c) Araştırma, planlama hizmetleri grubu;
1) Uzman, eğitim uzmanı, araştırmacı, 
ç) Bilgi işlem hizmetleri grubu;
1) Çözümleyici,
d) İdari hizmetler grubu;
1) Ayniyat saymanı,
2) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, şoför,
e) Destek hizmetleri grubu;
1) Teknisyen yardımcısı, hizmetli, hayvan bakıcısı.
(2) Unvan değişikliğine tabi kadrolar şunlardır:
a) Avukat, mühendis, tabip, uzman tabip, diş tabibi, veteriner hekim, uzman eczacı, ec-

zacı, istatistikçi, fizikçi, kimyager, biyolog, sosyal çalışmacı, diyetisyen, tercüman, mütercim,
tekniker, programcı, tıbbî teknolog, sağlık teknikeri, hemşire, sağlık memuru, sağlık teknisyeni,
laborant, diş protez teknisyeni, veteriner sağlık teknisyeni, teknisyen.

Görevde yükselme sınavına tâbi olarak atanacaklarda aranacak genel şartlar
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen görevde yükselme sınavına tabi kadrolara

atama yapılabilmesi için aşağıda belirtilen genel şartlar aranır:
a) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartları taşımak.
b) Görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavında başarılı olmak.
c) İlan edilen kadro için alt görev süresi şartını sağlayan personel bulunmaması durumu

hariç olmak üzere, alt görevlerde çalışılması gereken sürenin en az 1 yılını Kurumda geçirmiş
olmak.

Görevde yükselme sınavına tâbi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen görevde yükselme sınavlarına tabi kadro-

lara atama yapılabilmesi için aşağıda belirtilen özel şartlar aranır:
a) Şef kadrosuna atanabilmek için;
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1) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, şoför kadrolarında
veya mühendis hariç unvan değişikliğine tabi kadrolarda ayrı ayrı veya birlikte en az iki yıl
çalışmış olmak şartıyla toplamda en az beş yıl hizmeti bulunmak, 

2) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
b) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için;
1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,
2) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, şoför ile unvan de-

ğişikliğine tabi kadrolarda ayrı ayrı veya birlikte en az iki yıl çalışmış olmak şartıyla toplamda
en az beş yıl hizmeti bulunmak,

c) Eğitim uzmanı ve uzman kadrosuna atanabilmek için;
1) Şef, çözümleyici, ayniyat saymanı, memur, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama kont-

rol işletmeni, şoför kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az iki yıl çalışmış olmak şartıyla top-
lamda en az beş yıl hizmeti bulunmak,

2) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
ç) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;
1) İstatistikçi veya programcı kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az iki yıl çalışmış

olmak şartıyla toplamda en az beş yıl hizmeti bulunmak, 
2) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
3) En az iki işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,
4) En az bir programlama dili bildiğini belgelemek,
d) Ayniyat saymanı kadrosuna atanabilmek için;
1) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, şoför kadrolarında

ayrı ayrı veya birlikte en az iki yıl çalışmış olmak şartıyla toplamda en az beş yıl hizmeti bu-
lunmak,

2) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
e) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur kadrosuna atana-

bilmek için;
1) Teknisyen yardımcısı, hizmetli, hayvan bakıcısı kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte

en az iki yıl çalışmış olmak şartıyla toplamda en az beş yıl hizmeti bulunmak,
2) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
3) Bilgisayar işletmeni kadrolarına başvuranlar için; Millî Eğitim Bakanlığından onaylı

bilgisayar işletmeni sertifikası sahibi olmak veya öğrenimi sırasında zorunlu/ortak/seçmeli bil-
gisayar dersi aldığını resmî olarak belgelemek,

f) Şoför kadrosuna atanabilmek için;
1) Teknisyen yardımcısı, hizmetli, hayvan bakıcısı kadrolarında en az iki yıl çalışmış

olmak şartıyla toplamda en az beş yıl hizmeti bulunmak, 
2) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
3) En az B tipi sürücü belgesine sahip olmak,
gerekir.
Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara unvan değişikliği suretiyle yapılacak

atamalarda aşağıdaki genel şartlar aranır:       
a) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartları taşımak.
b) Unvan değişikliği yazılı ve sözlü sınavında başarılı olmak.
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Unvan değişikliği sınavına tâbi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar
MADDE 9 – (1) Unvan değişikliği sınavına tâbi olarak yapılacak atamalarda aşağıdaki

özel şartlar aranır:
a) Avukat kadrosuna atanabilmek için;
1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,
2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,
b) Mühendis, istatistikçi, fizikçi ve kimyager kadrolarına atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yükseköğrenim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak,
c) Veteriner hekim kadrolarına atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yükseköğrenim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak,
ç) Biyolog ve diyetisyen kadrolarına atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yükseköğrenim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak,
d) Tıbbî teknolog kadrosuna atanabilmek için;
1) Yükseköğrenim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak,
e) Sosyal çalışmacı kadrosuna atanabilmek için;
1) Yükseköğrenim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak,
f) Tekniker ve sağlık teknikeri kadrolarına atanabilmek için;
1) En az iki yıllık mesleki ve teknik yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden

mezun olmak,
g) Teknisyen, sağlık teknisyeni, hemşire, sağlık memuru, laborant, diş protez teknisyeni

ve veteriner sağlık teknisyeni kadrolarına atanabilmek için;
1) Mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kurumlarının veya denkliği Millî Eğitim

Bakanlığınca kabul edilen diğer mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kurumlarının
ya da bu okullara denk mülga ortaöğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak,

ğ) Programcı kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak

veya dört yıl süreli yükseköğretim mezunu olup, Millî Eğitim Bakanlığından onaylı bilgisayar
programcılığı sertifikasına sahip olmak,

2) En az bir programlama dilini bildiğini belgelemek,
h) Tercüman ve mütercim kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların filoloji, mütercim ve tercümanlık bö-

lümlerinden veya ilgili diğer bölümlerden mezun olmak,
2) Son başvuru tarihi itibarıyla son 5 yıl içinde alınmış bulunan YDS/e-YDS'den en az

(B) seviyesinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme
Merkezi Başkanlığı tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeyi ibraz
etmek,

gerekir.
Duyuru ve başvuru
MADDE 10 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği için açılacak sınavlar, Ku-

rumun kadro durumu ile ihtiyaçlar göz önüne alınarak Kurumca uygun görülen tarihlerde ya-
pılır.

(2) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına katılma şartları, sınavların hangi
usulde yapılacağı, atama izni alınan boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı, yazılı
sınav tarihi ve yeri, son başvuru tarihi, yazılı sınav konu başlıkları, yazılı sınavdan en az otuz
gün önce Kurumun resmî internet sitesinde ilân edilir.
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(3) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan ni-
telikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için
duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir.

(4) Başvuru süresi beş iş gününden az olamaz. Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak
üzere ilgili mevzuat uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da sınava katılmaları müm-
kündür.

(5) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına, Kurumda 657 sayılı Kanunun
4 üncü maddesinin (A) fıkrasına tâbi olarak görev yapmakta olan ve bu Yönetmelikte belirtilen
özel şartları haiz Kurum personelinin tümü başvurabilir. Diğer kurumların personeli ile aday
memur statüsünde bulunanlar görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak
kadrolar için başvuruda bulunamazlar.

(6) Yapılan başvurular, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığınca incelenerek aranan şartları
taşıyanların listesi Kurumun resmî internet sitesinde ilan edilir.

(7) Aday listesine üç iş günü içinde İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına itiraz edilebilir
ve itirazlar beş iş günü içinde karara bağlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavları ile Atamaya İlişkin Esaslar

Yazılı sınav
MADDE 11 – (1) Yazılı sınav, Kurumca yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve Yerleş-

tirme Merkezi Başkanlığına, Millî Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından bi-
rine yaptırılır. 

(2) Görevde yükselme yazılı sınavı, Kurumca belirlenecek konularda yapılır. Sınav ko-
nuları, ilan edilen kadronun nitelikleri dikkate alınarak Sınav Kurulunca hazırlanır veya hazır-
lattırılır ve duyuruda belirtilir.

(3) Unvan değişikliği yazılı sınavı, Kurumun görev alanı ile atama yapılacak görevin
niteliğine ilişkin konularda yaptırılır ve bu konular duyuruda belirtilir. Sınava katılacaklarda,
Kurumda veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış
olma şartı aranmaz.

(4) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir ve yazılı sınavda en az altmış
puan alan adaylar başarılı sayılır.

(5) Sınavların yaptırılması durumunda;
a) Yazılı sınavların yürütülmesine ilişkin işlemler ve itiraza ilişkin hususlar bu Yönet-

melik hükümleri ve genel hükümler çerçevesinde hazırlanacak bir protokol ile belirlenir.
b) Sınavı yapan kurumlar tarafından istenecek her türlü sınav ücreti ve sınava ilişkin

diğer ödemeler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
(6) Görevde yükselme sınavı ve unvan değişikliği sınavına ilişkin sekretarya hizmetleri

İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından yerine getirilir.
Sözlü sınav
MADDE 12 – (1) Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edi-

len kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip per-
sonelin tamamı sözlü sınava alınır.

(2) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
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b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel kültürü ve genel yeteneği,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, 
esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puan-

ların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz
üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Başarı sıralaması
MADDE 13 – (1) Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması

esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir. 
(2) Başarı puanlarının eşit olması hâlinde, sırasıyla;
a) Hizmet süresi fazla olanlara,
b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,
öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belir-

lenir.
(3) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında başarılı olmalarına rağmen,

ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı
kadar personel, Kurumca ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak
belirlenebilir.

Atama esasları
MADDE 14 – (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesin-

leşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı
puanlarına göre atanır.

(2) Kurumca tercih alınması durumunda ise başarı sıralaması esas alınarak ilgili perso-
nelin tercihlerine göre atamaları yapılır.

(3) Duyurulan kadrolardan herhangi bir sebeple boş kalan veya boşalanlara, başarı sı-
ralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar
için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar 13 üncü maddeye göre Kurumca belir-
lenen yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(4) Görevde yükselme sınavı ve unvan değişikliği sınavına herhangi bir sebeple katıl-
mayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içinde müteakip sınava ilişkin duyuruya
kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı
unvanlı kadro veya pozisyonlara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün
usul ve esaslara tâbidir.

Sınav Kurulu ve görevleri
MADDE 15 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına ilişkin işlemleri

yürütmek üzere beş üyeden oluşan Sınav Kurulu veya kurulları teşkil edilir.
(2) Sınav Kurulu; Kurum Başkanının onayı ile insan kaynaklarının bağlı olduğu Başkan

Yardımcısı ya da İnsan Kaynakları Daire Başkanının Başkanlığında, bir üyesi İnsan Kaynakları
Dairesi Başkanlığından, bir üyesi Kurum Hukuk Müşavirliğinden ve 2 üyesi diğer birimlerden
olmak üzere teşekkül eder. Aynı usulle üye sayısı kadar yedek üye de belirlenir.
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(3) İhtiyaç halinde aynı usulle üye ve yedek üye belirlenerek birden fazla sınav kurulu

oluşturulabilir. 

(4) Sınav Kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme veya unvan değişikliği sına-

vına alınacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç öğrenim veya ihraz ettikleri unvan itibarıyla

daha düşük seviyede olamazlar.

(5) Sınav Kurulu başkan ve üyeleri; eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil)

kan ve kayın hısımlarının katıldıkları görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında görev

alamazlar. Bu durumda olan üyelerin yerine yedek üye görevlendirilir.

(6) Sınav Kurulu, üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Asıl üyenin

bulunmadığı toplantıya yedek üyeler katılır. Oylamada çekimser oy kullanılamaz. Karara ka-

tılmayanlar karşı oylarını gerekçeleri ile birlikte belirtmek zorundadır. 

(7) Sınav Kurulu; sınavların yapılması veya yaptırılması, sınav sonuçlarının ilanı, iti-

razların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür. 

(8) Kurulların sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları Daire Başkanlığınca yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınav Sonuçlarının Duyurulması, İtiraz ve Belgelerin Saklanması

Sınav sonuçlarının duyurulması

MADDE 16 – (1) Yazılı sınav sonuçları, sınavı yapan kurum veya Kurum tarafından

yazılı sınav kuruluna bildirilmesinden itibaren beş iş günü içerisinde; sözlü sınav sonuçları ise

sınavların yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz gün içerisinde Kurumun resmî înternet site-

sinde ilan edilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 17 – (1) Görevde yükselme sınavı ve unvan değişikliği sınavına katılanlar,

gerekçelerini belirtmek suretiyle sınav sonuçlarının ilanından itibaren beş iş günü içerisinde

sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. Sınav Kurulu itirazın intikalinden itibaren en

geç 15 iş günü içerisinde itirazla ilgili işlemleri sonuçlandırarak sonucunu ilgiliye yazılı olarak

ya da Kurumun resmî internet sitesi vasıtasıyla bildirir.

(2) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara

dağıtılır.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 18 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında başarı göste-

renlerin sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında; başarısız olanların sınav belgeleri

ise İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından dava açma süresinden az olmamak kaydıyla

aynı unvan için yapılacak bir sonraki sınava kadar, dava açılması halinde davada kesin olarak

karara bağlanana kadar saklanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Görev grupları arasında geçişler

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki

esaslar çerçevesinde yapılır:

Sayfa : 8                                 RESMÎ GAZETE                                 15 Eylül 2021 – Sayı : 31599



a) Aynı hizmet grubunda kalmak kaydıyla atama yapılacak kadronun gerektirdiği alt
görev hizmet süresi şartı hariç diğer şartları taşıyanlar, aynı alt gruptaki diğer kadrolara veya
daha alt düzey kadrolara sınavsız atanabilirler.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara ge-
çişler görevde yükselme sınavına tâbidir. Ancak Kurumda veya diğer kamu kurum ve kuruluş-
larında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey veya alt görevlere alt görev
hizmet süresi şartı hariç diğer şartları taşımaları kaydıyla görevde yükselme sınavına tâbi tu-
tulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tâbi kadrolara yapılacak atamalar ile bu kadrolar arasındaki ge-
çişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

(2) Avukat kadrosundan hukuk müşaviri kadrosuna yapılacak atamalarda bu Yönetmelik
hükümleri uygulanmaz.

(3) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, ata-
nılacak görev için aranan ve 7 nci maddede belirtilen hizmet sürelerine sahip olup ve mevzuatla
aranan öğrenim şartını taşıyanlar için uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere
yapılacak atamalarda sınavsız, genel hükümlere göre atama yapılabilir. 

Engellilerin sınavları
MADDE 20 – (1) Kurum, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek

durumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.
Özelleştirilen kuruluşlardan atama
MADDE 21 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hak-

kında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca, özelleştirilen kuruluşlardan ilk defa naklen yapılan
atamalarda, bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Kazanılmış haklar
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca ka-

zananların hakları saklıdır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Kamu Kurum ve Ku-

ruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hü-
kümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 24 – (1) 5/2/2015 tarihli ve 29258 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
yürürlükten kaldırılmıştır.

Öğrenim durumu
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunanlardan aynı tarih itiba-

rıyla iki veya üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde,
7 nci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

Yürürlük
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu

Başkanı yürütür.
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Atatürk Üniversitesinden:
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İNSAN HAKLARI VE ŞİDDETLE MÜCADELE 

BİLİNCİNİ GÜÇLENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atatürk Üniversitesi İnsan Hakları ve Şiddetle

Mücadele Bilincini Güçlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alan-
larına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin esasları
düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Atatürk Üniversitesi İnsan Hakları ve Şiddetle Mü-

cadele Bilincini Güçlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanla-
rına, 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 Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Atatürk Üniversitesi İnsan Hakları ve Şiddetle Mücadele Bilincini Güçlen-

dirme Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Atatürk Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Atatürk Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 
ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Bilimsel, eğitsel, sosyal ve kültürel faaliyetler yoluyla kişilerde insan hakları ve şid-

detle sivil mücadele bilincini güçlendirmek; yüksek güven kültürüne sahip bir toplum oluşma-
sına katkıda bulunmak.

b) Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal gruplar, şirketler, kurumlar, kuruluşlar ve
kişiler arasında yaşanan anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözümü için çalışmalar yapmak; top-
lumda yüksek güven kültürünün oluşabilmesi için sosyal arabulucu, insan hakları danışmanı
ve şiddetle sivil mücadele formatörü yetiştirmek üzere ulusal ve uluslararası düzeyde sertifika
programları düzenlemek; ilgili kurumlarla işbirliği içinde olmak.

c) Kurum ve kuruluşlarda müzakere kültürü, anlaşmazlıkların dönüştürülmesi, barış
eğitimi ve pozitif sosyal tutum konularında eğitim/sertifika programlarını hazırlamak ve uy-
gulamak.
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ç) Kültürler arası, gruplar arası ve kişiler arası anlaşmazlıklara yönelik çözüm teorile-
rinin geliştirilmesi, şiddet öğelerinin azaltılması ve barış kültürünün yaygınlaşması için ihtiyaç
duyulan etkin çözüm/uygulama modellerini araştırmak, geliştirmek.

d) Giderek artan aile içi ve akrabalar arası şiddeti, töre cinayetlerini, ayrımcılığı, sosyal
dışlamayı azaltıcı ve önleyici yönde araştırmalar yapmak, projeler üretmek ve yürütmek.

e) Göçle ülkemize gelenlerin sosyal uyumunda, vatandaş-devlet ilişkilerinde güven ar-
tırıcı faaliyetlerde bulunmak, sosyal grupların uyumu açısından bütünleştirici sosyal projeler
geliştirmek ve uygulamak.

f) İnsan hakları ve şiddetle mücadele konularında, Üniversite ile ilgili tüzel kişiler ara-
sında imzalanan iş birliği protokolleri kapsamında faaliyetlerde bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Ulusal ve uluslararası düzeyde insan hakları, anlaşmazlık çözümü, sosyal arabulu-

culuk, müzakere becerisi, barış çalışmaları, iletişim becerileri ve benzeri konularda bilimsel
araştırmalar yapmak, projeler üretmek/yürütmek; ulusal ve uluslararası kuruluşlara, gerçek ve
tüzel kişilere; hizmet içi eğitim kursları, çalıştaylar, seminerler, sertifika programları düzenlemek,
toplumdaki her kesimi, doğrudan ya da uzaktan eğitim yoluyla bilgilendirmek ve bilinçlendirmek,
bu amaçla kurulmuş benzeri merkezlerle iş birliği yapmak.

b) Merkezin amacı doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarına, insan hakları ve sosyal
riskler konulu bilimsel araştırmalar yapmak; projeler hazırlamak, uygulamak ya da yürütül-
mekte olan projelere katılmak.

c) Üniversitelerin daha güvenli alanlar olması amacıyla, etkin bir öğrenci danışmanlığı
sistemi geliştirilebilmesi ve uygulanabilmesi için üniversitelere, örgün, yaygın eğitim-öğretim
kurumlarına destek vermek, hizmet modelleri ve projeler üretmek.

ç) Merkezin amaçları doğrultusunda, ilgili literatüre ve saha çalışmalarına dayalı yayın
etkinliğinde bulunmak, bilimsel raporlar hazırlamak, çalışma konuları kapsamında danışmanlık
hizmetleri vermek.

d) Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili konularda ulusal ve uluslararası düzeydeki so-
runlara çözüm üretmek için gerekli faaliyetleri planlamak, düzenlemek ve yürütmek.

e) Yürütülmekte olan projelerin özelliğine göre, Üniversite dışından ulusal ve uluslar-
arası düzeyde bilim insanı ve uzmanların hizmetlerinden yararlanmak.

f) Merkezin amaçları doğrultusunda diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularında

uzmanlığı bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından üç yıl süre için görevlendirilir. Gö-
rev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere öncelikli olarak insan hak-
ları, anlaşmazlık çözümü veya arabuluculuk alanlarının birinden uzmanlığı bulunan Üniversite
öğretim elemanları arasından veya istekleri halinde Üniversite dışından en fazla iki kişiyi müdür
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yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür, görevi başında bu-
lunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Göreve vekaletin altı aydan
uzun sürmesi durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yar-
dımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini sağla-

mak.
b) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.
c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek

ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
ç) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gün-

demini belirlemek ve toplantılara başkanlık etmek.
d) Oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetleri, plan, program ve projeleriyle ilgili olarak

Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.
e) Eğitim, kurs, çalıştay, kongre, sertifika programı, sempozyum, seminer ve benzeri

program ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağla-
mak.

f) Merkezin personel ihtiyacını tespit etmek ve görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rek-
töre sunmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile Müdürün önerisi üze-

rine Merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularda çalışmaları bulunan Üniversite öğretim ele-
manları arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilen dört üye dahil olmak üzere
en fazla yedi üyeden oluşur. Görev süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi
bir nedenle görevi sona eren üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni
bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki defa veya bunun dışında
gerekli hallerde salt çoğunluk ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği ha-
linde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarının hazırlanması ve planlanması,

katılım koşullarının belirlenmesi, eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması
konularında kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve çalışma programını değerlendirerek karara bağ-
lamak.

c) Sertifika programlarının sonunda başarı/katılım belgesi ve benzeri belgeleri düzen-
leyerek vermek.

Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalarda bulunan

Üniversite öğretim elemanları ile istekleri halinde ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gös-
teren kurum ve kuruluş temsilcileri arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilen
en fazla dokuz üyeden oluşur. Görev süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez veya bunun dışında
gerekli hallerde salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. 

(3) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.
b) Faaliyetler konusunda Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez çalışma grupları
MADDE 11 – (1) Merkezin çalışma konularıyla ilgili faaliyetlerin verimliliğini ve et-

kinliğini artırmak üzere sürekli veya geçici çalışma grupları oluşturulabilir.
(2) Çalışma grupları, Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayıyla kurulur. Çalışma

grupları, Yönetim Kurulu kararı ile görevlendirilen bir grup başkanı sorumluluğunda iş görür
ve Merkez yönetimince verilen işleri yürütür; yapılan çalışmalarla ilgili olarak Müdüre raporlar
hazırlar, önerilerde bulunur. Çalışma gruplarında yer alan kişiler Yönetim Kurulunca öngörülen
süreler için görevlendirilir. Müdür, çalışma gruplarının faaliyetlerini izler ve denetler. Görev
süresi dolan kişiler Yönetim Kurulu tarafından yeniden görevlendirilebilir.

Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından
karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Biruni Üniversitesinden:
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/10/2019 tarihli ve 30932 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Biruni
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 41 inci maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 41 – (1) Mezuniyet için gerekli tüm koşulları sağlamış öğrenciye üzerinde
öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tara-
fından onaylanmış adı bulunan yüksek lisans diploması verilir. Mezuniyet tarihi, enstitü yöne-
tim kurulunca öğrencinin mezuniyet kararının alındığı tarihtir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Biruni Üniversitesi Rektörü yürütür. 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/10/2019 30932

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

8/1/2021 31358
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TEBLİĞLER

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SAYI: 2021/9)

MADDE 1 – 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu

Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’in 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(2) Zorunlu karşılık oranları yabancı para yükümlülükler için aşağıdaki gibidir:

MADDE 2 – Bu Tebliğ 17/9/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yü-

rütür.
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Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

25/12/2013 28862
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 26/3/2014 28953
2- 25/7/2014 29071
3- 3/1/2015 29225
4- 12/3/2015 29293
5- 30/5/2015 29371
6- 29/8/2015 29460
7- 26/12/2015 29574
8- 9/1/2016 29588
9- 10/8/2016 29797

10- 7/9/2016 29824
11- 22/10/2016 29865
12- 1/11/2016 29875
13- 19/11/2016 29893
14- 26/11/2016 29900
15- 11/1/2017 29945
16- 8/11/2017 30234
17- 9/5/2018 30416
18- 9/8/2018 30504
19- 14/8/2018 30509
20- 22/12/2018 30633
21- 19/1/2019 30660
22- 16/2/2019 30688
23- 20/4/2019 30751
24- 11/5/2019 30771
25- 28/5/2019 30787
26- 22/6/2019 30809
27- 7/8/2019 30855
28- 20/8/2019 30864
29- 21/9/2019 30895
30- 9/12/2019 30973
31- 28/12/2019 30992
32- 18/1/2020 31012
33- 7/3/2020 31061
34- 18/3/2020 31072
35- 20/6/2020 31161
36- 18/7/2020 31189
37- 21/8/2020 31220
38- 27/11/2020 31317
39- 24/2/2021 31405
40- 1/7/2021 31528
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ CİHAZLARIN KAYIT ALTINA 
ALINMASINA DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

MADDE 1 – 12/7/2014 tarihli ve 29058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik
Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğin 1 inci maddesi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, ithal veya imal edilen ya da yurt dışından yolcu
beraberinde getirilen elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların elektronik haberleşme hizme-
tinden faydalanabilmesi için elektronik kimlik bilgilerinin kayıt altına alınmasına, kayıp, kaçak
veya çalıntı cihazlara elektronik haberleşme hizmeti verilmesinin engellenmesine, elektronik
kimlik bilgisi başka cihazlara kopyalanan, bertaraf edilen, ihraç edilen, işletmeciler tarafından
finansman borcu olduğu bildirilen veya uluslararası daimi veri dolaşımı hizmetinden yararlanan
cihazlara ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

(2) Bu Tebliğ;
a) İşletmecilerin kendi IMSI’leri üzerinden şebekelerinde hizmet sundukları elektronik

kimlik bilgisini haiz cihazları,
b) Uluslararası daimi veri dolaşım hizmeti alan ve ses haberleşmesi olmadan (ses çağrısı

başlatma, ses çağrısı sonlandırma, kısa mesaj başlatma) iletişim yapan elektronik kimlik bilgi-
sini haiz cihazları,

c) 112 araç içi acil çağrı sisteminde (e-Call) kullanılan elektronik kimlik bilgisini haiz
cihazları,

kapsar.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Bu Tebliğde yer almayan tanımlar için ilgili mevzuatta yer alan tanımlar geçerli-

dir.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları yürürlükten

kaldırılmış, aynı maddeye beşinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş
diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(6) Yabancı Misyon Kimlik Kartı hamili kişiler cihazlarına ilişkin kayıt başvurusu iş-
lemlerini aşağıdaki belgelerle birlikte işletmeci abone kayıt merkezleri üzerinden yapabilir:

a) Dilekçe.
b) Pasaport kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfa ve yurda girişi gösterir sayfanın foto-

kopisi.
c) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenen belgeler.
(7) Altıncı fıkrada sunulan belgelerin birer nüshası üzerinde işletmeci abone kayıt mer-

kezinin yetkilisinin adı, soyadı ve ıslak imzası ile aslı görülmüştür kaşesi ve ilgili kayıt mer-
kezinin açık adres ve iletişim bilgileri yer alır. İşletmeci abone kayıt merkezi bu bilgi ve bel-
geleri Kuruma gönderir.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 5 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “başvuru sa-

hibinden” ibaresi “başvuru sahibinden veya abone kayıt merkezinden” olarak değiştirilmiştir.
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MADDE 6 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril-

miş, aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “imza sirküleri” ibaresi “sicil tasdiknamesi veya

şirketi temsile yetkili olduğunu gösterir belgeler” olarak değiştirilmiştir.

“(2) Cihaz kayıt altına alma başvurularında kullanılacak kullanıcı hesabının açılabilmesi

için ithalatçı veya imalatçı kendi adına işlem yapmaya yetkilendirdiği gerçek kişiye ait bilgiler

ile ithalatçıya veya imalatçıya ait bilgileri tam ve doğru biçimde elektronik ortamda Kuruma

bildirir.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İthal edilen”

ibaresi “Gümrük işlemlerinin tamamlanmasından sonra ithal edilen” olarak değiştirilmiş, aynı

fıkranın (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “belge” ibaresi “beyanname” olarak

değiştirilmiş, aynı fıkranın sonuna “İlgili taraflar ile yapılan protokoller çerçevesinde elektronik

ortamda veri alışverişi ile sağlanabilmesi halinde, bu fıkra kapsamında yer alan bilgi ve belgeler

ithalatçıdan istenmeyebilir.” cümlesi eklenmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasının (d) bendinde

yer alan “maddede” ibaresi “fıkrada” olarak değiştirilmiş, dördüncü fıkrası yürürlükten kaldı-

rılmış ve beşinci fıkrada yer alan “doğruluğu ve bütünlüğü” ibaresi “tam ve doğru olmasının

yanı sıra bütünlüğünün ve gizliliğinin korunması” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kayıt altına alma başvurusu kapsamında;

a) İthalatçı tarafından gümrük beyannamesi,

b) İmalatçı tarafından; kapasite raporu (Başvuru tarihi itibariyle son üç aylık süre içe-

risinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ya da ilgili oda tarafından her sayfası “aslı gibidir”

onaylı ve kaşeli), 

elektronik ortamda MCKS’ye bildirilir.”

“(4) İlgili taraflar ile yapılan protokoller çerçevesinde elektronik ortamda veri alışverişi

ile sağlanarak bilgilerin teyit edilebilmesi halinde, bu madde kapsamında yer alan bilgi veya

belgeleri Kurum ithalatçı veya imalatçıdan istemeyebilir.”

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yapılan

başvuru üzerine” ibaresinden sonra gelmek üzere “sunulan” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 10 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Maliye Ba-

kanlığınca” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığınca” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkraları

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İthal veya imal edilen değişim amaçlı cihazlara ilişkin IMEI kayıt başvuruları de-

ğişim amaçlı cihazın ithalatçısı veya imalatçısı tarafından 8 inci ve 9 uncu maddeler çerçeve-

sinde yapılır.

(2) Değişimi yapılacak cihaza ait IMEI numarası ile değişim amaçlı cihaza ait IMEI

numarası ithalatçı veya imalatçı tarafından elektronik ortamda Kuruma bildirilir. İthalatçı ta-

rafından yapılacak bildirimlerde cihazların değişim amaçlı olduğuna ilişkin bilginin gümrük

beyannamesinde yer alması, imalatçı tarafından yapılacak bildirimlerde ise ürünün değişim

amaçlı olduğuna ilişkin bilginin yer alması gerekir.”
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“(4) Teknik kontrollerin tamamlanmasını müteakip, değişimi yapılacak cihazın IMEI
numarası eşleştirilmiş beyaz listeden/beyaz listeden çıkarıldıktan sonra değişim amaçlı cihaza
ait IMEI numarası eşleştirilmiş beyaz listeye/beyaz listeye alınır. Modem türündeki değişim
amaçlı cihazlar hariç olmak üzere her iki IMEI numarasının da aynı marka cihaza ait olması
koşulu aranır.”

MADDE 12 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(1) 8 inci ve 9 uncu maddeler kapsamında yapılmış ve onaylanmış bir başvuruya ilişkin
hatalı olarak bildirildiği fark edilen IMEI numarasının düzeltilebilmesi için;

a) İthalatçının talebi üzerine ithalata konu belgelerde ilgili kamu kurum ve kuruluşunca
gerekli düzeltme işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve Kuruma iletilmesi,

b) İmalatçının talebi üzerine kayıt işleminin tamamlanmasını müteakip altı ay içerisinde
elektronik ortamda Kuruma bildirim yapılması,

gerekir. Süresi içerisinde yapılmayan başvurular değerlendirilmeye alınmaz.”
MADDE 13 – Aynı Tebliğe 14 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde

eklenmiştir.
“Kesintisiz yedi yıl süreyle elektronik haberleşme hizmeti almayan cihazlar
MADDE 14/A – (1) Kurumun MCKS’sinde kayıtlı iken kesintisiz yedi yıl süreyle elek-

tronik haberleşme şebekelerinden hizmet almadığı tespit edilen cihazın kullanıcısının Kurum
kayıtlarında tespit edilememesi halinde, ilgili cihaza ait IMEI numarasının tekrar kayıtlı hale
getirilmesi talebi cihazın ithalatçısı veya imalatçısı aracılığıyla MCKS üzerinden yapılabilir.

(2) Bu madde kapsamındaki cihazın, ithalatçısı veya imalatçısının faaliyetine son ver-
miş olması durumunda cihazın kullanıcısı olan gerçek veya tüzel kişi tarafından;

a) İthalatçı veya imalatçı firmanın faaliyetine son verdiğine dair bilgi veya belge,
b) Tekrar kayıtlı hale getirilmesi talep edilen IMEI numaraları,
c) Talebe ilişkin tesis edilecek işlemler hakkında doğabilecek her türlü hukuki, cezai,

idari ve mali sorumluluğun kabul, beyan ve taahhüt edilmesine ilişkin ıslak imzalı taahhütname,
ç) Başvuru sahibinin şirket olması halinde sicil tasdiknamesi veya şirketi temsile yetkili

olduğunu gösterir belgeler,
d) Kurum tarafından istenebilecek diğer bilgi ve belgeler,
ile Kuruma başvuru yapılır.
(3) Başvurunun Kurum tarafından yapılan kontrollerden geçmesi halinde ilgili IMEI

numarası beyaz listeye alınır.”
MADDE 14 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 15 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı

yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

12/7/2014 29058

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

25/2/2017 29990
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
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YARGITAY KARARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8490 

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

 
 8491 
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Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8492 

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

 
 8493 
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Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8494 

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

 
 8495 
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Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8496 

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

 
 8497 
  

 



15 Eylül 2021 – Sayı : 31599 RESMÎ GAZETE Sayfa : 57 
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 8498 
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Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8499 
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Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
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—— • —— 
Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8501 
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Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
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 8505 
  

 



15 Eylül 2021 – Sayı : 31599 RESMÎ GAZETE Sayfa : 61 
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 8507 
  

 



Sayfa : 62 RESMÎ GAZETE 15 Eylül 2021 – Sayı : 31599 
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Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
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Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8511 
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Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
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Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8513 
  

 



15 Eylül 2021 – Sayı : 31599 RESMÎ GAZETE Sayfa : 65 

Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
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Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8515 
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Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
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Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
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Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
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Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
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Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
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Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
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Antalya 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8441 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 

Kütahya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden (Milli Emlak Müdürlüğü): 
Kütahya İli, Merkez İlçede mülkiyeti Hazineye ait; Hacıazizler Mahallesinde bulunan, 

2618 ada, 545 parsel no.lu, 6.994,00 m² yüzölçümlü, tarla vasıflı, imar planında “Ayrık nizam      
2 kat yapı adasında” olan taşınmaz muhammen bedeli 3.846.700,00 TL, geçici teminat miktarı 
769.340,00 TL’den 05/10/2021 tarihinde saat 10:10’ de; Parmakören Mahallesinde bulunan, 
J23b04b3d pafta, 4170 ada, 1 parsel no.lu, 17.977,81 m² yüzölçümlü, arsa vasıflı, imar planında 
“Ayrık nizam 4 kat yapı adasında” olan taşınmaz muhammen bedeli 3.415.784,00 TL, geçici 
teminat miktarı 683.156,80 TL’den 05/10/2021 tarihinde saat 10:20’ de 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Kütahya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 
hizmet binası Milli Emlak Müdürü odasında yapılacak ihale ile satılacaktır. 

İhaleye katılacak isteklilerin ikametgâh belgesi, nüfus cüzdan örneği, geçici teminatı 
yatırdıklarına dair makbuzları veya geçici teminat mektubunu, tüzel kişiler ise ayrıca yılı içinde 
alınmış kayıtlı olduğu oda sicil kaydı, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak 
kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerinin 
aslını veya noter tasdikli örneğini,  İhaleye Ortaklık şeklinde iştirak halinde noter tasdikli ortaklık 
girişim belgesi ve her ortak için ilgisine göre istenen tüm belgeler ile Vekaleten ihaleye 
katılacakların noter tasdikli vekaletnamelerini ve gerçek kişilerden istenen tüm belgeleri, ihale 
saatine kadar komisyon başkanlığına vermeleri zorunludur. 

İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri 
iadeli taahhütlü bir mektupla gönderebilirler. Posta ile yapılacak tekliflerdeki gecikmelerde, teklif 
işleme alınmaz. Şartname ve ekleri Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. 
Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden 
öğrenilebilir. 

 8387/1-1 
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4 KISIM 45 KALEM PERSONEL İŞ ELBİSESİ VE KORUYUCU TEÇHİZAT  

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

DHMİ Genel Müdürlüğü Muğla Dalaman Havalimanı Başmüdürlüğü ihtiyacı 4 kısım 45 

kalem personel iş elbisesi ve koruyucu teçhizatı, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi 

kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde belirtilen 

şartlar dâhilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1. İhale evrakı bedellidir. İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, 

teknik şartname belgesiyle sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları 

bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman 

verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, malzeme listesinde belirtilen 

şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından 

birine yatırmaları gerekmektedir. 

2. Teklifler Ticari Şartnamenin 5’inci maddesine göre hazırlanacak ve iç içe konulmuş iki 

zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN 

YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname belgesi 

ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari 

şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3. Teklifler, 28.09.2021 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4. İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif 

verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarında 

belirtilecektir 

5. Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 

    8565/1-1 
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1 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden: 

1 Kalem Tıbbi Cihaz Alımları işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi 

ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı 

Kararname eki esaslarının 20. maddesi (e) bendi uyarınca yerli ve yabancı isteklilerden tedarik 

edilmek üzere Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 

almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2021/534928 

1-İdarenin  

a) Adresi : Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil/Gaziantep 

b) Telefon ve faks numarası  (342)360 11 85- (342)360 17 01 

c) Elektronik posta adresi :  arsfon@gantep.edu.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

internet adresi (varsa) 

:  http://bap.gantep.edu.tr 

2-İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı :  1 Kalem Tıbbi Cihaz Alımları 

 4K-UHD-ICG LAPARASKOPİK SİSTEM 

 GÖRÜNTÜLEME PLATFORMU 1 ADET 

b) Teslim [yeri/yerleri] : Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve 

Uygulama Hastanesi Proje Yürütücüsünün 

göstereceği yere 

c) Teslim [tarihi/tarihleri] :  Akreditifin muhabir banka tarafından yükleniciye 

bildirilmesinden itibaren malzemenin tamamı 180 

(yüzseksen) takvim günü içinde çalışır vaziyette 

teslim edilecektir. 

3-İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Yönetim Birimi Toplantı Salonu  

 Şehitkamil/Gaziantep 

b) Tarihi ve saati : 04/10/2021 Pazartesi günü saat:10:00 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi 

madde 7.1’ den görülebilir. 
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4.2-Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi 

madde 7.4’ den görülebilir 

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

kriterler: 

4.3.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi 

madde 7.5’ den görülebilir. 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi 

madde 7.6’ dan görülebilir. 

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

6-Bu İhale yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, İdarenin http://bap.gantep.edu.tr adresinde görülebilir ve 200 TL 

Türk Lirası bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Halk Bankası 

Gaziantep Üniversite şubesi nezdindeki TR85 0001 2001 3380 0080 0000 01 nolu hesaba 

yatırabilirler.. 

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

8-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje 

Yönetimi Birimi 

Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil/GAZİANTEP/TÜRKİYE adresine elden teslim 

edilecektir. 

9-İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif 

edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan ) takvim 

günüdür. 

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez 

 8298/1-1 
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ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIMI VE İŞLETME İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

İŞİN ADI : Mülkiyeti İdaremize Ait Diyarbakır İli Kayapınar İlçesi 

Gözalan Mahallesinde Bulunan 1.668.529,14 m²’lik Yüz 

Ölçümlü Alanın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. 

Maddesine Göre Kapalı Teklif Usulü İle İhale Edilerek Arsa 

Payı Karşılığında İdareye Verilecek Bağımsız Bölümlerin 

Altyapı ve Üstyapılarıyla Birlikte Yapılması, Kiraya Verilebilir 

Hale Geldikten Sonra İdareye Ait Bağımsız Bölümlerin 10 

Yıllık Süreyle Müteahhide Kiraya Verilme Suretiyle İşletilmesi 

ve İnşaat Yapımının Tüm Giderlerinin Müteahhit Tarafından 

Karşılanmasına İlişkin İnşaat Yapımı ve İşletme İşi 

İDARE ADI :  Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı  

İHALE DÖKÜMANI : İhale Şartnameleri, sözleşme taslağı, bunların ek bölümleri ile 

bunlara eklenmesi öngörülen tüm proje, doküman ve bunun gibi 

yazılı evraklar. 

1-) a-İşin Tahmini Keşif Bedeli (muhammen bedeli); 1,150.000.000,00 TL (birmilyar 

yüzellimilyon-Türk Lirası) dir. 

b- Asgari teklif: Arsa mülkiyetine karşılık idare adına bırakılacak asgari  %20’lik  payı 

ifade etmektedir. İhalede bu oranın altındaki teklifler değerlendirme dışı bırakılacak olup dikkate 

alınmayacaktır. 

c- İhale Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesine göre Kapalı Teklif 

Usulü ile İhale yapılacaktır. 

2-) İhale, 15.10.2021 tarihinde Cuma günü saat 10.00’da, Elazığ Bulvarı No: 10 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Yenişehir/Diyarbakır adresindeki 3. kat İhale 

Komisyonu Toplantı Salonu’nda yapılacaktır. 

3-) İhaleye ilişkin geçici teminat bedeli 34.500.000,00.-TL (Otuzdörtmilyonbeşyüzbin-

Türk Lirası)’dir. 

4-) İhale Dosyası’na ait şartname ve ekleri; Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kaynak 

Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’ndan 10.000,00 TL (onbin-Türk Lirası) bedel 

karşılığında ihale tarihinden en geç 14/10/2021 günü mesai saati bitimine kadar satın alınabilir. 

İhale ile ilgili bilgi ve belgeler Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 3. kat Kaynak Geliştirme ve 

İştirakler Dairesi Başkanlığı, adresinde görülebilir. 

5-) İhaleye katılmak için istenilen suret belgeler, noter tasdikli olacaktır.  

 



Sayfa : 74 RESMÎ GAZETE 15 Eylül 2021 – Sayı : 31599 

6-) İstekliler, İhaleye katılmak için örneğine uygun teklif mektubu ile birlikte; 

a-Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi. (Beyanda telefon, faks var ise elektronik 

posta adresi bilgilerinin belirtilmesi) 

b-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkâr 

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

sureti) 

1-Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir 

belge, 

2-Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 

Sanayi odasından alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

c-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; (noter 

tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti) 

1-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini 

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

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, 

bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini, 

d-İstekli adına vekâleten yeterlik dosyası veriliyor ise, yeterlik dosyası veren kimselerin 

Noter tasdikli vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza beyannamesi (noter 

tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti) 

e-İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi vermesi. 

f-İsteklilerin bankalardan kullanılabilir durumda 100.000.000,00 TL’den az olmamak 

üzere nakit durumunu bildirir belge. Kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat 

mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak 

banka referans mektubu ve eki teyit yazısının aslı veya İdarece aslı görülmüş sureti. (Bu kriterler, 

mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak 

suretiyle de sağlanabilir.) İsteklinin ortak girişim olması halinde, istenilen asgari miktar ortaklık 

oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. 

g-İlgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak ihale tarihinden en geç 

bir ay öncesine ait vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesinden alınan yazı 

aslının İdareye ibraz edilmesi. 
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h-İlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi 

üzerinden alınacak ihale tarihinden en geç bir ay öncesine ait prim borcu olmadığına dair belgenin 

aslı veya Kurumdan alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi, 

ı-İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyan vermesi, 

i-İsteklilerden, bu ihalede; son on beş yıl içinde 200.000 m2’den az olmamak üzere 

Lojistik depo yaptığına veya son beş yıl içerisinde 100.000 m2 lojistik depo işlettiğine dair iş 

deneyimini gösteren belgeler istenecektir.  

j-Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin olarak; İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki son 

beş yıla ait ortalama bilançosu veya eşdeğer vergi dairesi veya yeminli mali müşavir tarafından 

onaylı belgeleri teklif dosyasında sunacaktır. İş hacmini gösteren belgeler olarak; toplam cirosunu 

gösteren gelir tablosu, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya 

bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar, İsteklinin cirosunun muhammen 

bedelin %25’inden az olmaması gerekir.   

k-2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre, yasaklı 

olmadığına dair belge, 

l-Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına alınmış 34.500.000,00 TL 

(Otuzdörtmilyonbeşyüzbin- Türk Lirası) tutarında Geçici Teminat Mektubu verilecektir. Geçici 

teminat nakit para ise; Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin Vakıfbank Merkez Şube TR71 0001 

5001 5800 7284 6914 86 banka hesap numarasına yatırılıp alınacak alındı makbuzu verilecektir.  

m-Bu işin ihale şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı makbuzu,  

n-Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (a, b, c, d, g, h, k,) bentlerinde 

belirtilen belgeleri vermek zorundadır. 

o-İstekliler istenilen belgelerle birlikte hazırlanan dış zarf en geç 15/10/2021 tarih Cuma 

günü saat 09:30’a kadar “Elazığ Bulvarı No: 10 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası 

Yenişehir/Diyarbakır.” adresindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve 

İştirakler Dairesi Başkanlığına teslim belgesi karşılığında vermesi şarttır. Teklifler iadeli 

taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi 

ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi yazılacaktır. Posta 

ile gönderilecek tekliflerin 15.10.2021 tarih Cuma Günü saat 09:30’a kadar “Elazığ Bulvarı 

No:10 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Yenişehir/Diyarbakır.” adresindeki 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığına ulaşması 

şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

7-) İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek tutar, rakam ve yazıyla okunaklı bir 

şekilde (silinti, kazıntı olmayacak), yazılacaktır. 

8-) İşbu ihalede, arsa payı devri karşılığı inşaat yaptırılması işinde, ihale şartnameleri ve 

eklerinde bulunan hükümler uygulanacaktır. 

İLAN OLUNUR. 8075/1-1 
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İETT OTOBÜS HATLARINDAKİ 4090 ADET OTOBÜS DURAĞI İLE YÜKLENİCİ 

TARAFINDAN 1 YIL İÇERİSİNDE TESİS EDİLECEK 910 ADET OTOBÜS 

DURAĞINDAKİ REKLAM ALANLARININ İŞLETİLMESİ İÇİN 16 YIL  

SÜREYLE İNTİFA HAKKININ VERİLMESİ İŞİ  

İHALE EDİLECEKTİR 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

1) Encümen Kayıt No : 3352 

2) İşin Konusu : İETT otobüs hatlarındaki 4090 adet otobüs durağı ile yüklenici 

tarafından 1 yıl içerisinde tesis edilecek 910 adet otobüs 

durağındaki reklam alanlarının işletilmesi için 16 yıl süreyle intifa 

hakkının (işletmeye) verilmesi işi. (Şartname eki listede adres ve 

lokasyon bilgileri verilmiştir.) 

3) Muhammen Bedel : 352.000.000.-TL + KDV 

4) Geçici Teminat :   10.560.000.-TL 

5) Yeterlik İçin Son 

Başvuru Tarih ve Saati 
: 28 Eylül 2021 Saat: 12:30 

6) İhale Tarihi ve Saati : 29 Eylül 2021 Saat: 10:00  

Son teklif verme tarih ve saati: 28 Eylül 2021 Saat:16:00 

7) İhalenin Yapılacağı Yer: : Dr. Mimar Kadir TOPBAŞ Gösteri ve Sanat Merkezi 

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

8) Yeterlik Başvurusunun 

Yapılacağı Yer 

: Reklam Yönetimi Müdürlüğü 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Osmaniye Mah. 

Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No: 5 Bakırköy/İSTANBUL 

9) İhale Usulü : 2886 Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine istinaden Kapalı 

Teklif Usulü 

10) İhale şartnamesinin 

görülebileceği veya satın 

alınabileceği yer 

: İhale Şartnamesi 5.000.-TL bedelle Reklam Yönetimi 

Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası 

Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No: 5 Bakırköy/ 

İSTANBUL adresinden satın alınabilir veya ücretsiz görülebilir.  

Tel: 0212 449 92 73 Fax: 0212 455 43 93 

11) İhaleye Katılmak isteyenlerden istenen belgeler: 

11.1. Yeterlik değerlendirilmesi için istenen belgeler: 

11.1.1. Gerçek kişiler için Kanuni ikametgâh ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet 

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

“Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.) 
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11.1.2. Yabancı isteklilerin tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi, (Tüzel 
Kişiler) 

11.1.3. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi. 
a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkar 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 
makamdan ihale yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 
(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu 
ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 
birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge, 

11.1.4. İmza Sirküleri. 
a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi. 
b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi 

bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 
Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin 
her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekir. 

11.1.5. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak 
kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza 
beyannamesi vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin 
bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış 
olması gereklidir.) 

11.1.6. İhaleye konu iş ile ilgili istenen belgeler; 
a) İstekliler aşağıdaki iş kollarından herhangi birinde ihale ilan tarihinden önce en az 1 

(bir) yıl ve halen faaliyet gösterdiğine dair kamu veya kamu kurum niteliği taşıyan kuruluşlardan 
alınmış belgeler sunacaklardır. 

1) Dijital yayıncılık veya medya hizmetleri, 
2) Reklam tanıtım hizmetleri, 
3) Kent mobilyaları (reklam üniteleri) üretim veya montaj hizmetleri 
Ortak girişim olması halinde ortaklardan en az birinin istenen asgari şartları sağlaması 

gerekir. Bu husus Ticaret/Sanayi/Esnaf Odalarından alınacak belgeler ile tevsik edilir. 
b) İstekliler sermayelerinin en az 4.000.000 TL (Dört Milyon Türk Lirası) olduğuna dair 

yetkili kurumlardan alınmış belgeleri sunacaklardır. Ortak girişim olması halinde ortaklardan her 
hangi birinin istenen asgari şartları sağlaması gerekir. 

c) İstekliler ihale ilan tarihinden itibaren son 3 (üç) yıl içerisinde toplam 50.000.000 TL 
(Elli Milyon Türk Lirası) tutarında ciro yaptığına dair Yeminli Mali Müşavir ya da vergi dairesi 
tasdikli belge sunacaktır. (Gelir-Gider Tablosu, Kar/Zarar Tablosu, vb.) Ortak girişim olması 
halinde istenen şartları ortaklar birlikte sağlayabilecekleri gibi ortaklardan herhangi birinin de 
sağlaması yeterlidir. 
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11.1.7. İhale dokümanı satın alındığına dair belge. (İhaleye Ortak girişim olarak katılım 
olması halinde ortaklardan birisinin satın alması yeterlidir.) 

11.1.8. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca 
imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık 
sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen 
veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.) 

Ortak girişim beyannamesinde pilot ortak belirtilmelidir, pilot ortak en yüksek hisseye 
sahip olmalıdır ancak eşit hisse oranlarının varlığı halinde bu ortaklardan birisi de pilot ortak 
olabilir. 

11.2. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı 
zarf içerisinde İhale Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir. 

11.2.1. Teklif mektubunu havi iç zarf, 
11.2.2. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminatı, 
11.2.3. Yabancı İsteklilerin tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi, (Tüzel 

Kişiler) 
11.2.4. Gerçek kişiler için Kanuni ikametgâh ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da 

ikametgâh kaydı olanlar için T.C. Kimlik Numarasını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü 
Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.) 

11.2.5. Ticaret ve Sanayi Odası belgesi, 
a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkâr 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 
makamdan ihale yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 
(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu 
ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 
birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge, 

11.2.6. İmza Sirküleri 
a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi. 
b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi 

bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 
Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin 
her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekir. 

11.2.7. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak 
kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza 
beyannamesi vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin 
bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış 
olması gereklidir.) 
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11.2.8. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca 
imzalanan ortaklık sözleşmesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi 
verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil 
tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.) 

12) Yabancı isteklilerin, yurtdışındaki faaliyet belgelerinin tevsikine ilişkin hususlar ile 
başvuru veya teklif kapsamında sunulacak belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik 
işlemleri şartnamede belirtilmiştir. 

13) İstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olmaları gerekmektedir. 
14) İsteklilerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de 

şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 
15) İhaleye katılmak isteyenlerin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Reklam Yönetimi 

Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Osmaniye Mah. Çobançeşme 
Koşuyolu Bulvarı No: 5 Bakırköy/İSTANBUL adresine, 28.09.2021 saat: 12:30’a kadar yeterlik 
müracaatında bulunmaları gerekmektedir. Ancak isteklilere ihaleden önce yeterlik belgesi 
verilmeyecektir. İhaleye katılmaya hak kazananlar, ihale günü hazır bulunan isteklilerin 
huzurunda İhale Komisyonunca açıklanacak ve yeterlik alamayanlar ihaleye teklif 
veremeyecektir. 

16) Yeterlik Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce olsa 
dahi dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması 
yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

17) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale 
şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını en 
geç 28 Eylül 2021 saat: 16:00’a kadar Büyükşehir Belediye Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Encümen Müdürlüğü Kemalpaşa Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Caddesi No: 5   
34134 Fatih / İstanbul) sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. 
Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate 
alınmayacaktır. 

18) Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi 
kayıtlarının teyidi için en geç 28 Eylül 2021 saat:16.00’a kadar Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No: 5   34134 
Fatih/İstanbul) başvurmaları gerekmektedir. 

19) Teminat bedelini nakit olarak yatırmak isteyen istekliler, en geç 28 Eylül 2021 Saat: 
16:00’a kadar Belediyeden (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Encümen Müdürlüğü, Saraçhane/ 
Fatih/İSTANBUL) alacakları Teminat Müzakkeresi ile Teminat bedelini Belediyenin ilgili banka 
hesabına yatıracak ve makbuzunu İhale Komisyonu’na teslim edeceklerdir. 

20) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen 
bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir. 

21) Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek 
gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

İlan olunur. 8484/1-1 
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TAŞINMAZLARIN ARSA SATIŞI KARŞILIĞI HASILAT PAYLAŞIMI YÖNTEMİYLE 
SATILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

İstanbul İli Eyüpsultan Belediye Başkanlığından: 
244 Ada 1 Parsel ve 246 Ada 5 Parsel sayılı Taşınmazların Arsa Satışı Karşılığı Hasılat 

Paylaşımı Yöntemiyle Satılması İşi İhale Edilecektir. 
Eyüpsultan İlçe sınırlarında yer alan Belediyemiz mülkiyetindeki “244 Ada 1 Parsel ile 

246 Ada 5 Parsel sayılı Taşınmazların Arsa Satışı Karşılığı Hasılat Paylaşımı Yöntemiyle 
Satılması” işi ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35(a) maddesine göre "Kapalı Teklif 
Usulü" ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1) İdarenin Adı-Adresi ve İletişim Bilgileri:  
a) Eyüpsultan Belediye Başkanlığı 
b) Nişanca Mahallesi, Eyüpsultan Bulvarı No: 72 Eyüpsultan/İSTANBUL 
c) Tel: 0 212 444 30 00 Fax:0 212 612 20 00 
2) İşin Adı: “244 Ada 1Parsel ile 246 Ada 5 Parsel sayılı Taşınmazların Arsa Satışı 

Karşılığı Hasılat Paylaşımı Yöntemiyle Satılması” İşidir. 
3) İşin Niteliği: Eyüpsultan ilçesi sınırları içinde mülkiyeti Eyüpsultan Belediyesine ait 

olan Kemerburgaz Mithatpaşa Mahallesi 35.966,98 m² alanlı 244 ada 1 parsel ile 42.596,97 m² 
alanlı 246 ada 5 parsel sayılı 78.754,60 m² emsal hakkı kullanılarak yapılacak gayrimenkullerin 
ve idarece uygun görülecek gayrimenkul projelerinin, her türlü teknik altyapı ve çevre 
düzenlemesinin yapılması, pazarlanması ve satışı ile idare (Belediye) gelir payının ödenmesidir. 

İli İlçesi Mahallesi 
Ada 

No 

Parsel 

No 
Fonksiyonu 

Taşınmaz 

Alanı (m2) 

Emsal 

Oranı 

(%) 

Emsale Esas 

İnşaat Alanı 

(m2) 

Brüt Alan 

Oranı (%) 

Brüt Alan 

(m²) 

İstanbul Eyüpsultan 
Kemerburgaz 

Mithatpaşa 

244 1 
Ticaret+ Konut 

Alanı 
35.966,98 0,50 17.983,49 1,3 23.378,54 

246 5 Konut Alanı 42.596,97 1,0 42.596,97 1,3 55.376,06 

Toplam 78.563,95  60.580,46  78.754,60 

4) Muhammen Bedel : 756.044.160,00-TL (Yediyüzellialtımilyonkırkdörtbinyüzaltmış- 
Türk Lirası) İlgili kanun gereği Belediye mülkleri K.D.V.’den istisnadır. 

5) Geçici Teminatı (%3) : 22.681.324,80-TL (Yirmiikimilyonaltıyüzseksenbirbinüçyüz 
yirmidört - Türk Lirası, Seksen Kuruş) 

6) İhalenin Yeri ve Zamanı: 
 a)Yapılacağı Yer: Eyüpsultan Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu, Nişanca 

Mahallesi, Eyüpsultan Bulvarı No: 72 Eyüpsultan/İSTANBUL 
 b) Tarihi ve Saati: 29/09/2021, Çarşamba günü saat:10:30 
7) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati: 29/09/2021, Çarşamba günü saat:10:00 
8) Tekliflerin Verileceği Yer: Eyüpsultan Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak 

Müdürlüğü Nişanca Mahallesi, Eyüpsultan Bulvarı No: 72 Eyüpsultan/İSTANBUL 
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9) İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler: 

 a) Adres Beyanı : Türkiye’de Tebligat için adres beyanı 

 b) İkametgah Belgesi: Kanuni ikametgah sahibi olduğunu gösteren belge. 

 c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi : 

 - Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve 

Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

 - Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, 

tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge 

 d) İmza Sirküleri : 

 - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri/ beyannamesi  

 - 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, 

 e) Teklif Mektubu : (2886 sayılı Yasanın 37. maddesine uygun), 

 f) Geçici Teminat : (2886 sayılı Yasaya uygun),  

 g) Vekâletname ve imza sirküleri: İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli 

adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletname ile vekaleten katılanın noter 

tasdikli imza sirküleri. 

 h) Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi : Ortak girişim olması halinde 

Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi (ihale üzerine kaldığında noter 

tasdiki yapılacaktır). Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (b) ve (c) 

fıkralarına göre temin edecekleri belgeler. 

 i) Mali Durum Belgeleri : İstekli firmaların bu işi yürütebilecek mali kapasiteye sahip 

olduğunu gösteren Mali Durum belgesi verecektir. Bunun için hem banka referans mektubu hem 

de toplam ciro durumlarını gösteren belgeleri sunmak zorundadırlar. 

 j) Banka Referans Mektubu : Bankalardan(katılım bankaları dahil) veya finans 

kurumlarından alacakları Genel Müdürlük teyitli Banka Referans mektuplarının kullanılabilir 

nakit kredi toplamlarının 60.000.000,00 TL (Altmışmilyon Türk Lirası)’ndan, kullanılmamış 

kredilerinin de yine 60.000.000,00 TL (Altmışmilyon -Türk Lirası)’ndan az olmadığını, ortaklık 

olması halinde ortaklardan birinin yukarıda belirtilen tutarın % 50 sini, diğer ortaklardan da 

herhangi birinin de % 25 den az olmamak kaydıyla geri kalan % 50 sini sağlayabildiklerini 

belgelemeleri gerekmektedir. Ortaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin yukarıdaki şartı 

karşılayabilmesi durumunda diğer ortaklarda bu şart aranmaz. 

Bu kriter birden fazla banka referans mektubu sunularak kullanılmamış nakit kredi 

tutarları toplamlarıyla sağlanabilir. 
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 k) Toplam Ciro: İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir 

tablolarının Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ya da Vergi 

dairelerince onaylanmış nüshalarını verecektir. Toplam cironun 90.000.000,00 TL 

(Doksanmilyon-Türk Lirası) olması gerekmektedir. Toplam ciro Yıllara Yaygın İnşaat işi yapan 

firmalarda;  

Toplam Ciro = Net Satışlar + ( Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri-Bir Önceki 

Yıl Yıllara Yaygın İnşaat Onarım Hakedişleri) şeklinde hesaplanacaktır.  

Bir Önceki yılın gelir tablosunun yeterlilik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki 

yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların 

parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde ortaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin yukarıdaki şartı 

karşılayabilmesi durumunda diğer ortaklarda bu şart aranmaz. 

 l) İş Deneyim Belgeleri: Kamu Kurumları ya da İştirakleri ve Yerel İdareler (İlçe 

Belediyeleri) ile son 5 (beş) yıl içinde kendilerine ait ve tek bir iş kapsamında en az toplam 

60.000 m² komple bina inşaatı ile hasılat paylaşımı bir projeyi tamamlamış olduklarını gösteren 

ilgili belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti iş deneyim olarak kabul edilecektir. 

 m) Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler : Komple bina, Konut, Hastane, Alışveriş 

Merkezi, Ticaret Merkezleri, Turistik Tesisler, Kültür, Eğlence ve Dinlenme Tesisleri, 

İmalathane, Fabrika vb. tamamlanmış inşaat işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.  

n) Teknik Personel Taahhütnamesi : İsteklinin, iş kapsamında teknik personeli temin 

edeceğine veya çalıştıracağına dair taahhütname. 

 o) Makine, Araç Taahhütnamesi : İsteklinin, iş kapsamında araç ve iş makinalarını temin 

edeceğine veya bulunduracağına dair taahhütname. 

 p) Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. 

maddesinde yer alan yasaklılık durumunda olmadığına dair taahhütname. 

10) Şartname ve Eklerinin Görülmesi ve Temini : Şartname ve ekleri, Eyüpsultan 

Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Nişanca Mahallesi, Eyüpsultan Bulvarı No: 72 

Eyüpsultan/İSTANBUL adresinde ücretsiz görülebilir ve 2.500,00-TL (İkibinbeşyüz-Türk Lirası) 

karşılığı aynı adresinden temin edilebilir. 

11) Teklif Dosyalarının Teslimi: İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen 

belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da 

içeren kapalı zarflarını en geç ihale günü (29.09.2021 Çarşamba) saat 10:00'a kadar Eyüpsultan 

Belediye Başkanlığı Nişanca Mahallesi, Eyüpsultan Bulvarı No: 72 Eyüpsultan/İSTANBUL 

adresindeki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne sıra numaralı alındılar karşılığında verilebileceği 

gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen 

teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

 İlan olunur. 8397/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8537/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8542/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8543/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8544/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8545/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8545/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8547/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8548/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8557/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8557/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8557/3/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8557/4/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Konya İli, Meram İlçesi, 27144 ada, 7 parsel üzerindeki 942446 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen 37888 Ticaret Sicil No ile Konya Ticaret Odasına kayıtlı 1474 nolu Yapı 
Denetim İzin Belgesine sahip Hakbay Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine 
açılan davada, Ankara 5. İdare Mahkemesinin 16.11.2017 tarihli ve E.2017/835-K.2017/3192 
sayılı kararı ile “davanın reddine” hükmedilmiş, karara karşı davacı tarafça itiraz edilmesi üzerine 
Ankara Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesinin 24.05.2018 tarih ve E.2018/443-
K.2018/773 sayılı kararı ile istinaf başvurusunun kabulüne ve “dava konusu işlemin iptaline” 
hükmedilmiş, iptal kararının Bakanlığımızca temyiz edilmesi üzerine bozma sonrası yeniden 
görülmeye başlanılan davada, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesinin 
19.04.2021 tarihli ve E.2020/1630-K.2021/780 sayılı kararı ile “Ankara 5. İdare Mahkemesince 
verilen 16/11/2017 tarih ve E.2017/835-K.2017/3192 sayılı karar sonucu itibarıyla usul ve hukuka 
uygun olduğundan istinaf başvurusunun yukarıda yer verilen gerekçeyle reddine” 
hükmedildiğinden, Hakbay Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında 16.08.2018 tarihli ve 30511 sayılı 
Resmî Gazete ilanı ile uygulanan "dava konusu işlemin iptaline" işlemi, Bakanlık Makamından 
alınan 08.07.2021 tarihli ve 1292537 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmişti. 

İlgililere duyurulur. 
 8460/1/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
İstanbul İli, Şişli İlçesi, 9079 ada, 13 parsel üzerindeki 1046977 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen Beyazıt Yapı Denetim Ltd. Şti. ‘in kuruluş ortağı Osman Nurcan 
ÖZBAŞARAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9658, Oda Sicil 
No: 25177) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 
16.10.2019 tarihli ve E.2019/526-K.2019/2090 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” 
hükmedilmiş, karara karşı Bakanlığımızca yapılan itiraz neticesinde, Ankara Bölge İdare 
Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesinin 03.06.2021 tarihli ve E.2020/80-K.2021/985 sayılı kararı ile 
itirazın kabulü ile “iptal kararının kaldırılmasına” ve “davanın reddine” hükmedildiğinden, 
22.12.2019 tarihli ve 30986 sayılı Resmî Gazete ilanı ile uygulanan "dava konusu işlemin 
iptaline" işleminin iptal edilerek, Osman Nurcan ÖZBAŞARAN hakkındaki “yeni iş almaktan 
men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idarî veya 
teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da 
olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması” işleminin, 10.09.2019 tarihli ve 30884 sayılı 
Resmî Gazete ilanı ile uygulanan "Yürütmenin Durdurulması"  kararının uygulandığı andan 
itibaren geriye kalan 153 günlük kısmının uygulamaya konulması Bakanlık Makamından alınan 
12.07.2021 tarihli ve 1317769 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 
 8460/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Siirt İli, Merkez İlçesi, 317 ada, 44 parsel üzerindeki 1157218 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen, 3241 Ticaret Sicil No ile Siirt Ticaret Odasına kayıtlı 1072 nolu Yapı 

Denetim İzin Belgesine sahip Naz Yapı Denetim Ltd. Şti. ‘nin kuruluş ortağı Bedia Elif TREN 

ÖZER (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16879, Oda Sicil No: 30021) 

tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 06.12.2019 

tarihli ve E.2019/300-K.2019/2368 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedilmiş, 

Bakanlığımızca karara karşı yapılan itiraz neticesinde, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari 

Dava Dairesinin 27.05.2021 tarihli ve E.2020/973-K.2021/949 sayılı kararı ile itirazın kabulü ve 

iptal kararının kuruluş ortağı sıfatı yönünden kaldırılmasına hükmedildiğinden,  29.03.2020 tarihli 

ve 31083 sayılı Resmî Gazete ilanı ile uygulanan "dava konusu işlemin iptaline" işleminin Bedia 

Elif TREN ÖZER ‘in kuruluş ortaklığına ilişkin kısmı Bakanlık Makamından alınan 14.07.2021 

tarihli ve 1331096 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 

 8460/3/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Şanlıurfa İli, Karaköprü İlçesi, 2040 ada, 18 parsel üzerindeki 1070755 YİBF nolu 

inşaatın denetimini üstlenen Doğa HG Yapı Denetim Ltd. Şti. ‘nin kuruluş ortağı Güven TÜNEY 

(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 26615, Oda Sicil No: 79034) 

tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 18. İdare Mahkemesinin 06.03.2020 

tarihli ve E.2019/1984-K.2020/652 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedilmiş, 

karara karşı Bakanlığımızca yapılan itiraz neticesinde, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari 

Dava Dairesinin 29.03.2021 tarihli ve E.2020/615-K.2021/658 sayılı kararı ile itirazın kabulü ile 

“iptal kararının kaldırılmasına” ve “davanın reddine” hükmedildiğinden, 27.03.2020 tarihli ve 

31081 sayılı Resmî Gazete ilanı ile uygulanan "dava konusu işlemin iptaline" işleminin iptal 

edilerek, Güven TÜNEY hakkındaki “yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir 

yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idarî veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı 

denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması” 

işleminin, 14.02.2020 tarihli ve 31039 sayılı Resmî Gazete ilanı ile uygulanan "Yürütmenin 

Durdurulması"  kararının uygulandığı andan itibaren geriye kalan 137 günlük kısmının 

uygulamaya konulması Bakanlık Makamından alınan 09.09.2021 tarihli ve 1413441 sayılı 

Makam Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 

 8460/4/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Aydın İli, Söke İlçesi, 438 ada, 50 parsel üzerindeki 1012185 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen 4904 Ticaret Sicil No ile Söke Ticaret Odasına kayıtlı 859 nolu Yapı Denetim 
İzin Belgesine sahip Aydın Çınar Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan 
davada, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 16.05.2018 tarihli ve E.2017/938-K.2018/1230 sayılı 
kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiği, karara karşı Bakanlığımızca yapılan itiraz 
neticesinde, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesinin 03.06.2021 tarihli ve 
E.2020/1882-K.2021/986 sayılı kararı ile itirazın kabulü ve “iptal kararının kaldırılmasına” ve 
“davanın reddine” hükmedildiğinden, Aydın Çınar Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında 15.09.2018 
tarih ve 30536 sayılı Resmî Gazete ilanı ile uygulanan "dava konusu işlemin iptaline" işlemi, 
Bakanlık Makamından alınan 09.09.2021 tarihli ve 1414688 sayılı Makam Olur’u ile iptal 
edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 
 8460/5/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
İzmir İli, Aliağa İlçesi, 6533 parsel üzerindeki 1401769 YİBF nolu inşaatın denetimini 

üstlenen 3776 Ticaret Sicil No ile Aliağa Ticaret Odasına kayıtlı 2031 nolu Yapı Denetim İzin 
Belgesine sahip İzmir Kale Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan 
davada, Ankara 9. İdare Mahkemesinin 20.06.2019 tarihli ve E.2018/1937-K.2019/1308 sayılı 
kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiği, karara karşı Bakanlığımızca yapılan itiraz 
neticesinde, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesinin 03/06/2021 tarihli ve 
E.2019/2843-K.2021/987 sayılı kararı ile itirazın kabulü ve “iptal kararının kaldırılmasına” ve 
“davanın reddine” hükmedildiğinden, İzmir Kale Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında 02.12.2019 
tarihli ve 30966 sayılı Resmî Gazete ilanı ile uygulanan "dava konusu işlemin iptaline" işlemi, 
Bakanlık Makamından alınan 09.09.2021 tarihli ve 1418641 sayılı Makam Olur’u ile iptal 
edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 
 8460/6/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, 129 pafta, 1327 ada, 121 parsel üzerindeki 1147420 YİBF 

nolu inşaatın denetimini üstlenen Alfa Yapı Denetim Ltd. Şti. ‘nin kuruluş ortağı Erhan 
ÇİLOĞLU (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 60192) tarafından Bakanlığımız 
aleyhine açılan davada, Ankara 9. İdare Mahkemesinin 19.06.2019 tarihli ve E.2018/921-
K.2019/1273 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedilmiş, karara karşı 
Bakanlığımızca yapılan itiraz neticesinde, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava 
Dairesinin 07.06.2021 tarihli ve E.2020/399-K.2021/990 sayılı kararı ile itirazın kabulü ile “iptal 
kararının kaldırılmasına” ve “davanın reddine” hükmedildiğinden, Erhan ÇİLOĞLU hakkında 
14.12.2019 tarih ve 30978 sayılı Resmî Gazete ilanı ile uygulanan "dava konusu işlemin iptaline" 
işlemi, Bakanlık Makamından alınan 02.09.2021 tarihli ve 1424144 sayılı Makam Olur’u ile iptal 
edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 
 8460/7/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, 48 pafta, 874 ada, 212 parsel üzerindeki 168808 YİBF nolu 

inşaatın denetimini üstlenen 640217 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 746 nolu 
Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Burç Yapı Denetim Ltd. Şti. ve kuruluş ortağı Nizamettin 
GÜLBAHÇE (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17340, Oda Sicil No: 
35334) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 1. İdare Mahkemesinin 
25.06.2020 tarihli ve E.2020/361-K.2020/1241 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” 
hükmedildiği, karara karşı Bakanlığımızca yapılan itiraz neticesinde, Ankara Bölge İdare 
Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesinin 12.07.2021 tarihli ve E.2020/1318-K.2021/1279 sayılı kararı 
ile itirazın kabulü ve “iptal kararının kaldırılmasına” ve “davanın reddine” hükmedildiğinden, 
Burç Yapı Denetim Ltd. Şti. ile Nizamettin GÜLBAHÇE hakkında 05.08.2020 tarihli ve 31204 
sayılı Resmî Gazete ilanı ile uygulanan "dava konusu işlemin iptaline" işleminin iptal edilerek, 
Burç Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkındaki yeni iş almaktan men cezasının ve Nizamettin 
GÜLBAHÇE hakkındaki “yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim 
veya laboratuvar kuruluşunda idarî veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim 
veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması” 
işleminin, 05.08.2020 tarihli ve 31204 sayılı Resmî Gazete ilanı ile uygulanan "İptal"  kararının 
uygulandığı andan itibaren geriye kalan 151 günlük kısmının uygulamaya konulması Bakanlık 
Makamından alınan 09.09.2021 tarihli ve 1428488 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 
 8460/8/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Niğde İli, Merkez İlçesi, 2961 ada, 4 parsel üzerindeki 853075 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen 3745 Ticaret Sicil No ile Niğde Ticaret Odasına kayıtlı 1477 nolu Yapı 
Denetim İzin Belgesine sahip Sır Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan 
davada, Ankara 15. İdare Mahkemesinin 23.11.2018 tarihli ve E.2018/637-K.2018/2180 sayılı 
kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiği, karara karşı Bakanlığımızca itiraz 
edilmesi üzerine bozma kararına istinaden yeniden görülmeye başlayan davada, Ankara Bölge 
İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesinin 21.06.2021 tarihli ve E.2020/1629-K.2021/1146 sayılı 
kararı ile itirazın kabulü ve “iptal kararının kaldırılmasına” ve “davanın reddine” 
hükmedildiğinden, Sır Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında 13.12.2018 tarihli ve 30624 sayılı Resmî 
Gazete ilanı ile uygulanan "dava konusu işlemin iptaline" işleminin iptal edilerek, Sır Yapı 
Denetim Ltd. Şti. hakkındaki yeni iş almaktan men cezasının, 30.06.2018 tarihli ve 30464 sayılı 
Resmî Gazete ilanı ile uygulanan “Yürütmenin Durdurulması” kararının uygulandığı andan 
itibaren geriye kalan 257 günlük kısmının uygulamaya konulması Bakanlık Makamından alınan 
02.09.2021 tarihli ve 1429848 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 
 8460/9/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
İstanbul İli, Şişli İlçesi, 9079 ada, 13 parsel üzerindeki 1046977 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen 829678 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 2161 nolu Yapı 
Denetim İzin Belgesine sahip Beyazıt Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine 
açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 16.10.2019 tarihli ve E.2019/528-K.2019/2089 
sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiği, karara karşı Bakanlığımızca yapılan 
itiraz neticesinde, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesinin 03.06.2021 tarihli ve 
E.2019/2800-K.2021/984 sayılı kararı ile itirazın kabulü ve “iptal kararının kaldırılmasına” 
hükmedildiğinden, 02.12.2019 tarihli ve 30966 sayılı Resmî Gazete ilanı ile uygulanan "dava 
konusu işlemin iptaline" işleminin iptal edilerek, Beyazıt Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkındaki yeni 
iş almaktan men cezasının, 10.09.2019 tarihli ve 30884 sayılı Resmî Gazete ilanı ile uygulanan 
"Yürütmenin Durdurulması"  kararının uygulandığı andan itibaren geriye kalan 153 günlük 
kısmının uygulamaya konulması Bakanlık Makamından alınan 02.09.2021 tarihli ve 1445194 
sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 
 8460/10/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, 818 ada, 8 parsel üzerindeki 1651728 YİBF nolu inşaatı 

denetimini üstlenen 50273 Ticaret Sicil No ile Kayseri Ticaret Odasına kayıtlı 3039 nolu Yapı 
Denetim İzin Belgesine sahip Nefes Yapı Denetim Ltd. Şti. ve ve kuruluş ortağı Kamuran TEMİR 
tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 15. İdare Mahkemesinin 23.06.2021 
tarihli ve E.2021/941 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” 
hükmedilmiş, Bakanlığımızca yürütme durdurma kararına karşı itiraz edilmesi üzerine; Ankara 
Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi'nin 29.07.2021 tarihli ve Y.D. İtiraz No:2021/669 
sayılı kararı ile "itirazın kabulü” ve “Ankara 15. İdare Mahkemesinin 23.06.2021 tarihli ve 
E.2021/941 sayılı kararının kaldırılmasına” hükmedildiğinden, Nefes Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 
Kamuran TEMİR hakkında 17.07.2021 tarihli ve 31544 sayılı Resmî Gazete ilanı ile uygulanan 
"dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına" işleminin iptal edilerek, Nefes Yapı 
Denetim Ltd. Şti. hakkında uygulanan yeni iş almaktan men cezasının ve Kamuran TEMİR 
hakkında “yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya 
laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar 
kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması” işleminin, "Yürütmenin 
Durdurulması"  kararının uygulandığı andan itibaren geriye kalan 278 günlük kısmının 
uygulamaya konulması Bakanlık Makamından alınan 09.09.2021 tarihli ve 1540720 sayılı 
Makam Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 
 8460/11/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Adana İli, Seyhan İlçesi, 7490 ada, 9 parsel üzerindeki 1195825 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen 71670 Ticaret Sicil No ile Adana Ticaret Odasına kayıtlı 2465 nolu Yapı 
Denetim İzin Belgesine sahip Atikan Yapı Denetim Ltd. Şti. ve kuruluş ortağı Tayfun BOYRAZ 
(İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 63951) tarafından Bakanlığımız 
aleyhine açılan davada, Ankara 9. İdare Mahkemesinin 17.08.2021 tarihli ve E.2020/2280 sayılı 
kararı ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” 
hükmedildiğinden, 05.11.2020 tarihli ve 31295 sayılı Resmî Gazete ilanı ile tesis edilmiş olan 
idarî işlemin, Atikan Yapı Denetim Ltd. Şti. ile ilgili kısmı ve kuruluş ortağı Tayfun BOYRAZ 
hakkında kuruluş ortaklığı kaydına ilişkin kısmının yürütülmesi 02.09.2021 tarihli ve 1575473 
sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 
 8460/12/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Adana İli, Seyhan İlçesi, 7490 ada, 9 parsel üzerindeki 1196032 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen 71670 Ticaret Sicil No ile Adana Ticaret Odasına kayıtlı 2465 nolu Yapı 
Denetim İzin Belgesine sahip Atikan Yapı Denetim Ltd. Şti. ve kuruluş ortağı Tayfun 
BOYRAZ'ın (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 63951) tarafından 
Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 9. İdare Mahkemesinin 17.08.2021 tarihli ve 
E.2020/2283 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin 
durdurulmasına” hükmedildiğinden, 05.11.2020 tarihli ve 31295 sayılı Resmî Gazete ilanı ile 
tesis edilmiş olan idarî işlemin, Atikan Yapı Denetim Ltd. Şti. ile ilgili kısmı ve kuruluş ortağı 
Tayfun BOYRAZ hakkında kuruluş ortaklığı kaydına ilişkin kısmının yürütülmesi 02.09.2021 
tarihli ve 1597840 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 
 8460/13/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
İstanbul İli, Şişli İlçesi, 246DY4B pafta, 10282 ada, 2 parsel üzerindeki 1430372 YİBF 

nolu inşaatı denetimini üstlenen 80405-5 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 2666 
nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yiğiter Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız 
aleyhine açılan davada, Ankara 14. İdare Mahkemesinin 19.08.2021 tarihli ve E.2021/695 sayılı 
kararı ile “yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” 
hükmedildiğinden, 14.03.2021 tarihli ve 31423 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Yiğiter Yapı Denetim 
Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin yürütülmesi 02.09.2021 tarihli ve 1631670 
sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 
 8460/14/1-1 
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İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden: 
Meslek Yüksekokulumuza, 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim 

Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına 
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen 
akademik birimlerine belirtilen unvanda tam zamanlı Öğretim Elemanları alınacaktır. 

PROGRAMI ÖZEL ŞARTLAR KADRO 
SAYISI 

KADRO 
ÜNVANI 

ALES PUAN 
ŞARTI / 
TÜRÜ 

YDS 
/EŞDEĞERİ 

Uygulamalı İngilizce 
ve Çevirmenlik 

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce 
Mütercim ve Tercümanlık, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, 

İngiliz Dili Eğitimi, Çeviribilim (İngilizce) bölümlerinin 
birinden lisans mezunu olmak. Bu bölümlerin birinden 

alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. 

1 Öğr. Gör. Söz: 70 85 

Anestezi 
Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri 

bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. Alanında tezli 
yüksek lisans yapmış olmak. 

1 Öğr. Gör. Ea / Say 70 - 

İstanbul Şişli Meslek 
Yüksekokulu 
Müdürlüğü 

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce 
Mütercim ve Tercümanlık, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, 

İngiliz Dili Eğitimi, Çeviribilim (İngilizce) bölümlerinin 
birinden lisans mezunu olmak. Bu bölümlerin birinden 

alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. 

1 Öğr. Gör. Söz: 70 85 

Duyuru Başlama Tarihi : 15.09.2021 
Son Başvuru Tarihi : 29.09.2021 
Ön Değerlendirme Tarihi : 01.10.2021 
Sınav Giriş Tarihi : 04.10.2021 
Sonuç Açıklama Tarihi : 08.10.2021 
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi : www.sisli.edu.tr 
Başvuru Şekli : Şahsen veya Posta Yolu. 
Başvuru Yeri (Esentepe Yerleşkesi) : Esentepe Mh. Büyükdere Cad. No:100  
   Şişli / İSTANBUL 
İSTENİLEN BELGELER: 
1. Müracaat Dilekçesi (www.sisli.edu.tr adresinde mevcut.) 
2. Öğretim Elemanı Başvuru Formu (www.sisli.edu.tr adresinde mevcut.) 
3. Ayrıntılı Özgeçmiş (YÖK Formatlı Cv) 
4. Diploma aslı ya da onaylı örneği (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Yabancı Ülkelerden 

Alınmış Diplomalar İçin YÖK Denklik Belgesinin Onaylı Örneği) 
5. Resmi Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği 
6. ALES Sonuç Belgesi 
7. ALES Muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet 

belgesi 
8. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
9. 2 Adet Fotoğraf 
10. Erkek Adaylar İçin, Askerlik Durumunu Gösteren Resmi Belge 
11. Adli Sicil Kaydı 
12. YÖKDİL, YDS, ÜDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından onaylanan İngilizce dil 

sınavlarına ilişkin sonuç belgesi örneği. (Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik programı için 
gerekli) 

NOT-1: Ön değerlendirme ve kesin sonuçlar Meslek Yüksekokulumuz web adresinde 
(www.sisli.edu.tr) yayınlanacak olup, Bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca 
tebligat yapılmayacaktır. 

NOT-2:  Posta yolu ile müracaat eden adaylardan, başvuru dosyası müracaat tarihi sonuna 
kadar ulaşmayan ve eksik belgesi olan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

NOT-3: İstenen belgelerin, resmi kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması 
yeterlidir. 8466/1-1 
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Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI 

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine,10.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de 

yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı 

Kanunun ilgili maddeleri ve 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

"Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak 

Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili 

hükümlerine göre araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alınacaktır. 

Başvuru Başlangıç Tarihi: 15.09.2021 Sınava Giriş Tarihi: 11.10.2021 

Başvuru Bitiş Tarihi: 29.09.2021 Sonuç Açıklama Tarihi: 19.10.2021 

Ön Değerlendirme Açıklama 

Tarihi: 
05.10.2021 

Sonuçların Açıklanacağı 

İnternet Adresi: 
https://erzurum.edu.tr 

Başvuru Şekli: 

Başvurular şahsen veya posta ile ilgili birimlere yapılacaktır. 

Postadaki gecikmelerden ve eksik belgelerden üniversite 

sorumlu değildir. 

A) GENEL ŞARTLAR 

1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.  

2- ALES’ten en az 70, Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru 

belgeleri ekinde muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai 

değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.  

3- Araştırma Görevlileri ve Öğretim Görevlileri için; Yükseköğretim Kurulu tarafından 

kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir 

sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. 

4- Adayların Not Döküm Belgelerindeki (Transkript) dörtlük/beşlik not sistemlerinin 

dönüşümü Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlilik tablosuna göre belirlenir. Not sisteminin 

yüzlük olması halinde yüzlük not esas alınır. Not döküm belgesinde hem dörtlük/beşlik hem de 

yüzlük not sistemi olması halinde ilgili tarihte mezun olunan üniversitenin kullandığı ve adayın 

mezun olduğu resmi not sistemi esas alınır. 

B) ÖZEL ŞARTLAR 

1- Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta 

yeterlik eğitimi öğrencisi olmak gerekir. 

2- Lisansüstü eğitim öğrencilik azami süresi dolan ve ilgili yönetmelikler gereğince azami 

süreleri yeniden başlayanlar ile azami sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen 

araştırma görevlileri, ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına müracaat edemezler. 
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Birim Bölüm Ana Bilim Dalı Adet 
Kadro 

Derecesi 
Unvan 

ALES 

Puan 

Türü 

İlan Şartı 

Fen Fakültesi 
Matematik 

Bölümü 
Geometri 1 6 Arş. Gör. SAY 

Fen veya Fen-Edebiyat 

Fakültelerinin Matematik 

Bölümü mezunu olup 

Geometri alanında yüksek 

lisans yapıyor olmak. 

İktisadi ve İdari 

Bilimler 

Fakültesi 

İşletme 

Bölümü 

Muhasebe ve 

Finansman 
1 7 Arş. Gör. EA 

Muhasebe ve Finansman 

alanında lisansüstü eğitim 

yapıyor olmak. 

Mühendislik ve 

Mimarlık 

Fakültesi 

Makine 

Mühendisliği 

Bölümü 

Enerji 1 6 Arş. Gör. SAY 

Makine Mühendisliği Bölümü 

mezunu olup Enerji alanında 

yüksek lisans yapıyor olmak. 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Hemşirelik 

Bölümü 

Hemşirelikte 

Yönetim 
1 6 Arş. Gör. SAY 

Hemşirelik Bölümü mezunu 

olup Hemşirelikte Yönetim 

alanında 

doktora yapıyor olmak. 

Rektörlük 

Kariyer Planlama 

Uygulama ve 

Araştırma Merkezi 

1 6 Öğr. Gör. EA 

Fakültelerin İnsan Kaynakları 

Yönetimi, İletişim, İşletme, 

Kamu Yönetimi, İktisat, 

Uluslararası İlişkiler veya 

Ekonomi alanlarından 

birinden lisans mezunu olup 

bu alanların birinde tezli 

yüksek lisans yapmış olmak. 

KADROLARA BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER: 
1-Öğretim Elemanı Başvuru Formu (https://erzurum.edu.tr/menu/formlar26 web 

adresinden alınabilir.)  
2-Özgeçmiş, 
3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 
4-Diploma, geçici mezuniyet belgesi ve ilanın özel şartlar bölümünde istenen belgelerin 

ve öğrenci belgelerinin onaylı sureti (Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının 
diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge) 

5-Lisans Transkripti (onaylı) 
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6-ALES belgesi (ÖSYM'nin internet sayfasından alınan tarih ve doğrulama kodu bulunan 
orijinal belge) Sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş yıl geçerlidir. 

7-İki adet fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık olmalı) 
8-Yabancı Dil Belgesi (Doğrulama kodu bulunan orijinal belge) 
9-Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan onaylı 

Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için) 
10- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet vb.) 
11- Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösterir belge 
12- İlan şartında belirtilen alanda lisansüstü eğitim gördüğüne dair resmi onaylı belge, 

güncel tarihli (Araştırma Görevlileri İçin) 
14- Özel şart olması halinde özel şarta ilişkin belgeler 
15-Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilmesi için gerekli yasal şartları 

taşımaları gerekmektedir. 
Not: Son başvuru tarihi tatil gününe denk geliyor ise bir sonraki iş günü son gün olarak 

değerlendirilecektir.  
ÖNEMLİ NOTLAR: 
1-Başvurunun şahsen veya posta ile kadronun ilan edildiği birime yapılması 

gerekmektedir. 
2-Sonuçlar üniversitenin internet adresinde (https://erzurum.edu.tr) yayımlanacaktır. 

İnternet adresinde yapılacak duyuru tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat 
yapılmayacaktır. 

3-Onaylı istenen belgelerin noterden veya resmi kurumlar tarafından "Aslı Gibidir" 
yapılarak onaylanması gerekmektedir. E-devlet üzerinden alınan belgeler de geçerlidir. 

4-Adaylar üniversite tarafından ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilir. 
Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

5-Postadaki gecikmelerden üniversite sorumlu değildir. Eksik bilgi ve belge ile gerçeğe 
aykırı beyan ihtiva eden başvurularda sorumluluk adaya aittir. 

6-İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz 
sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve 
hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır. 

7-İdare gerekli gördüğü takdirde ‘’İlanı’’ her aşamasında iptal etme hakkına sahiptir. 
8-Araştırma görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanunun 50. maddesinin (d) fıkrası 

kapsamında atama yapılacaktır. 
9-Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğünün bulunmaması gerekmektedir. 
10-Atanmaya hak kazanan Aday/Adayların tüm belgeleri onaylı olmak zorundadır.  
11-İlgili anabilim dalının bağlı bulunduğu bölümde lisansüstü eğitim yapanlar, ilgili 

anabilim dalında lisansüstü eğitim yaptıklarına dair resmi yazı (güncel tarihli) getirdikleri takdirde 
müracaatları alınacaktır. 

 8469/1-1 
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Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden: 
1 - Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 

sayılı Kanunla değişik 23. maddesinde belirtilen şartlar ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 
Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz “Akademik Yükseltilme ve Atama 
Esasları Yönergesi” hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. 

Başvurular, ilanın Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde 
sadece online olarak https://personelilan.istiklal.edu.tr/ adresinden kabul edilecek ve bu link 
üzerinden işlemler yürütülecektir. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul 
edilmeyecektir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Sistem 
üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular, belirtilen şartları taşımayan, eksik 
bilgi/belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Online olarak yapılan başvurular 
için istenen tüm bilgi ve belgeler gerektiğinde Rektörlüğümüzce adaylardan fiziksel olarak 
istenebilecektir.) 

2 - Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvurularda İstenilen Belgeler: 
a) Dilekçe (https://personelilan.istiklal.edu.tr/ adresindeki ilgili unvana ait dilekçe 

indirilip, bilgisayar ortamında doldurulup, ıslak imza ile imzalanıp, taratılarak tekrar sisteme 
yüklenecektir.) 

b) Özgeçmiş (YÖK Formatında) 
c) Bilimsel Çalışma ve Yayınları 
d) Puanlama Tablosu (Üniversitemiz Web sayfasında bulunan Akademik Yükseltilme ve 

Atanma Esasları Yönergesindeki tabloya uygun olarak doldurulacaktır.) 
e) Diploma (Lisans ve Lisansüstü diplomalar veya geçici mezuniyet belgeleri - Yurt 

dışından alınan diplomalar için onaylı diplomayla birlikte onaylı denklik belgesi eklenerek 
personel ilan sorumlusuna ulaşmaları gerekmektedir.) 

f) Yabancı Dil Belgesi  
g) Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge) 
h) Adli Sicil Kaydı (e-Devlet çıktısı) 
i) Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar 

onaylı belge ekleyecek) 
j) Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş) 
k) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi  
l) Diğer Belgeler (Eğer ilan açıklamasında deneyim ve belge vb. özel şartlar istenmekte 

ise adayın bu şartları taşıdığını ispatlayan belgeleri) 
3 - Önemli Notlar: 
a) Yukarıdaki istenilen belgelerin https://personelilan.istiklal.edu.tr/ adresine yüklenmesi 

gerekmektedir 
b) Yukarıdaki belgelerden e-Devlet üzerinden alınanlar, eğer belgenin içeriği ve karekod 

vb. tüm doğrulamaları okunaklı ve eksiksiz ise kabul edilecektir 
c) Adayların ilanda açıklama olarak belirtilen şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir 
d) İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya koşullarının uygun 

olmadığı tespit edilen adayların atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi 
iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. 

e) Adaylar sadece bir kadroya başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayın 
tüm başvuruları iptal edilir. 

f) Yabancı Dil Sınav Belgesinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından geçerliliği 
kabul edilen Merkezi Yabancı Dil sınavları (KPDS, ÜDS, YDS veya e- YDS veya YÖKDİL ) 
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veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan birisine ait olması gerekmektedir. 
Sınav puanının ise en az 60 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu 
puan muadili bir puan alınmış olması gerekir. 

g) Yabancı dille eğitim yapılan birimlere yapılan başvurularda “Yükseköğretim 
Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara 
İlişkin Yönetmelik” in ilgili maddeleri gereğince asgari koşulların sağlanmış olması 
gerekmektedir. 

h) Üniversite web sayfasından ve/veya https://personelilan.istiklal.edu.tr/ adresinden 
yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. 

i) Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma 
hakkına sahiptir. 

j) İlan başvurusu ile ilgili her türlü sorun ve bilgi almak için adaydestek@istiklal.edu.tr 
mail adresinden iletişime geçilebilir. 

İlan No Kadro Birimi Bölümü ABD/Program 
Kadro 
Unvanı 

Kadro 
Derece 

Kadro 
Sayısı 

Açıklamalar 

15
09

21
-1

 

İnsan ve Toplum 
Bilimleri Fakültesi 

Mütercim-
Tercümanlık 

(İngilizce) 

Mütercim-
Tercümanlık 

(İngilizce) 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

3 2 

İngilizce Mütercim - Tercümanlık, İngiliz Dili 
Eğitimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans 
mezunu olmak ve bu alanların birinde Doktora 
yapmış olmak 

15
09

21
-2

 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Hemşirelik Hemşirelik 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

5 2 

Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak ve 
Hemşirelik Esasları, Hemşirelikte Yönetim, İç 
Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Hemşireliği, Doğum ve Kadın 
Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi 
Hastalıklar/Ameliyathane Hemşireliği, 
Psikiyatri Hemşireliği alanlarının birinden 
Doktora yapmış olmak. 

15
09

21
-3

 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Hemşirelik Hemşirelik 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

5 2 

Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak ve 
Hemşirelik Esasları, Hemşirelikte Yönetim, İç 
Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Hemşireliği, Doğum ve Kadın 
Hastalıkları Hemşireliği ,Cerrahi Hastalıklar / 
Ameliyathane Hemşireliği alanlarının birinden 
Doktora yapmış olmak. 

15
09

21
-4

 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon 

Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

4 3 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü lisans 
mezunu olmak ve Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon veya Tıp-Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon alanlarından birinden Doktora 
veya Tıpta Uzmanlık almış olmak.  

15
09

21
-5

 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Beslenme ve 
Diyetetik 

Beslenme ve 
Diyetetik 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

4 1 
Beslenme ve Diyetetik bölümü lisans mezunu 
olmak ve bu alanda Doktora yapmış olmak 

15
09

21
-6

 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Sosyal Hizmet Sosyal Hizmet 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

4 3 
Sosyal Hizmet Bölümü lisans mezunu olmak 
ve bu alanda Doktora yapmış olmak.  

15
09

21
-7

 

Mühendislik, Mimarlık 
ve Tasarım Fakültesi 

Görsel İletişim 
Tasarım 

Görsel İletişim 
Tasarımı 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

5 3 

Üniversitelerin Görsel İletişim Tasarımı, Görsel 
Sanatlar, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim 
Tasarımı, Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı, 
Medya ve Görsel Sanatlar, Görsel Sanatlar, 
İletişim Tasarımı, Medya ve İletişim, Reklam 
Tasarımı ve İletişimi, Yeni Medya ve İletişim, 
Grafik Tasarımı Bölümlerinin birinden lisans 
mezunu olmak ve bu bölümlerin birinden 
doktora yapmış olmak. 
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15

09
21

-8
 

Mühendislik, Mimarlık 
ve Tasarım Fakültesi 

İç Mimarlık İç Mimarlık 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

5 2 

Üniversitelerin İç Mimarlık veya İç Mimarlık ve 
Çevre Tasarımı Bölümlerinin birinden lisans 
mezunu olmak ve bu bölümlerin birinden 
Sanatta Yeterlilik veya Doktora yapmış olmak. 

15
09

21
-9

 

Mühendislik, Mimarlık 
ve Tasarım Fakültesi 

Mimarlık Mimarlık 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

5 3 
Mimarlık Bölümü lisans mezunu olmak ve aynı 
alanda Doktora yapmış olmak. 

15
09

21
-1

0 

Mühendislik, Mimarlık 
ve Tasarım Fakültesi 

Gastronomi ve 
Mutfak 

Sanatları 

Gastronomi ve 
Mutfak 

Sanatları 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

3 1 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Aile 
Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği 
Bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve 
bu bölümlerin birinden Doktora yapmış olmak. 

15
09

21
-1

1 

Mühendislik, Mimarlık 
ve Tasarım Fakültesi 

Endüstriyel 
Tasarım 

Endüstriyel 
Tasarım 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

4 3 

Üniversitelerin Endüstriyel Tasarım Bölümü 
lisans mezunu olmak ve Endüstriyel Tasarım, 
Endüstri Ürünleri Tasarımı alanlarının birinden 
Doktora veya Sanatta Yeterlik yapmış olmak. 

15
09

21
-1

2 

Mühendislik, Mimarlık 
ve Tasarım Fakültesi 

Dijital Oyun 
Tasarımı 

Dijital Oyun 
Tasarımı 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

4 1 

Üniversitelerin Dijital Oyun Tasarımı, Çizgi 
Film ve Animasyon, İletişim Sanatları, Görsel 
Sanatlar, İletişim Tasarımı, Görsel İletişim 
Tasarımı, İletişim Tasarımı ve Yönetimi, 
Medya ve Görsel Sanatlar, Medya ve İletişim, 
Reklam Tasarımı ve İletişim, Sinema ve Dijital 
Medya, Yeni Medya, Yeni Medya ve İletişim 
Bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve 
bu bölümlerin birinden Doktora/Sanatta 
Yeterlik eğitimini tamamlamış olmak ve 
karakter tasarımı, oyun, oyunlaştırma ile ilgili 
çalışmalar yapmış olmak. 

15
09

21
-1

3 

 
 
 

Mühendislik, Mimarlık 
ve Tasarım Fakültesi 

 
 
 
 
 

Dijital Oyun 
Tasarımı 

Dijital Oyun 
Tasarımı 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

4 1 

Üniversitelerin Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar 
Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi, Bilişim 
Sistemleri, Bilgisayar sistemleri Öğretmenliği, 
Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim 
Sistemleri ve Teknolojileri, Yazılım Geliştirme, 
Yazılım Mühendisliği, Yapay Zeka 
Mühendisliği, Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği 
Bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve 
bu bölümlerin birinden doktora yapmış olmak 
ve Yapay Zeka konularında çalışmalar yapmış 
olmak. 

15
09

21
-1

4 

Mühendislik, Mimarlık 
ve Tasarım Fakültesi 

Dijital Oyun 
Tasarımı 

Dijital Oyun 
Tasarımı 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

4 1 

Üniversitelerin Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar 
Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim 
Sistemleri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 
Öğretmenliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, 
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Yazılım 
Geliştirme, Yazılım Mühendisliği, Yapay Zeka 
Mühendisliği, Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği 
bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve 
bu bölümlerin birinde doktora yapmış olmak, 
ayrıca Oyunlaştırma, Oyun Tasarımı, Ciddi 
Oyunlar, Oyun Mekanikleri konularının birinde 
bilimsel çalışmalar yapmış olmak. 

15
09

21
-1

5 

Elbistan Meslek 
Yüksekokulu 

Elektronik ve 
Otomasyon 

Elektronik 
Teknolojisi 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 1 
Yarı iletken ince filmlerde, iletkenlik ve fiziksel 
özellikler ile ilgili yayınları olmak. 

 8389/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Sayfa

1

2

10

13

14

16

19

31

51

53

69

91

129

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına Dair Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan

Değişikliği Yönetmeliği

–– Atatürk Üniversitesi İnsan Hakları ve Şiddetle Mücadele Bilincini Güçlendirme

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Biruni Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına

Dair Tebliğ (Sayı: 2021/9)

–– Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair

Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 15/6/2021 Tarihli ve 2018/22162 Başvuru Numaralı

Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 30/6/2021 Tarihli ve 2018/18511 Başvuru Numaralı

Kararı

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar

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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