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YÖNETMELİKLER
Ticaret Bakanlığından:
KOOPERATİF BİLGİ SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kooperatif Bilgi Sisteminin (KOOPBİS) kurulması, işletilmesi, güncellenmesi ve geliştirilmesi ile işlemlerinin izlenmesi ve raporlanmasında görev alacakların belirlenmesine, kullanıcı yetkilerinin ve yükümlülüklerinin tanımlanmasına, elektronik ortamda sunulacak hizmetlerden faydalanılmasına ve bu sistem üzerinde
işlenen kişisel verilerin aktarımı ile güvenliğinin sağlanmasına ve istatistiki bilgi üretilmesine
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa tabi kooperatif ve üst kuruluşları, 18/4/1972 tarihli ve 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununa tabi kooperatif ve üst kuruluşları ile 1/6/2000 tarihli ve 4572
sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanuna tabi kooperatif ve üst kuruluşlarının
yönetici ve ortakları ile diğer kişi, kurum ve kuruluşların Kooperatif Bilgi Sistemini (KOOPBİS)
kullanmalarına ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kanunun 24 üncü ve
ek 5 inci maddeleri, 18/4/1972 tarihli ve 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri
Kanunun 20 nci maddesi, 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri
Hakkında Kanunun 3 üncü ve 8 inci maddeleri ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 453 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) ve (h) bentlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,
b) Denetçi: 1163 sayılı Kanunun 65 inci ve 69 uncu ile 4572 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca belirlenen denetçileri,
c) e-Devlet Kapısı: Kamu hizmetlerinin ortak platformda, tek kapıdan sunumunu ve
vatandaşın kamu hizmetlerine elektronik ortamdan güvenli ve etkin bir şekilde erişimini sağlayan internet sitesini,
ç) Genel Müdürlük: Tarımsal amaçlı kooperatifler ve üst kuruluşları için Tarım Reformu
Genel Müdürlüğünü; yapı kooperatifleri ve üst kuruluşları için Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünü; diğer kooperatifler ve üst kuruluşları için Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünü,
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d) İl Müdürlüğü: Tarımsal amaçlı kooperatifler ve üst kuruluşları için Tarım ve Orman
İl Müdürlüğünü; yapı kooperatifleri ve üst kuruluşları için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği
İl Müdürlüğünü; diğer kooperatifler ve üst kuruluşları için Ticaret İl Müdürlüğünü,
e) İlgili Bakanlık: Tarımsal amaçlı kooperatifler ve üst kuruluşları için Tarım ve Orman
Bakanlığını; yapı kooperatifleri ve üst kuruluşları için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği
Bakanlığını; diğer kooperatifler ve üst kuruluşları için Ticaret Bakanlığını,
f) Kanun: 1163 sayılı Kanunu,
g) Kooperatif: 1163 sayılı Kanun, 1581 sayılı Kanun ve 4572 sayılı Kanun kapsamında
faaliyet gösteren kooperatif ve üst kuruluşlarını,
ğ) Kooperatif Bilgi Sistemi (KOOPBİS): Kanunun ek 5 inci maddesinin birinci fıkrası
uyarınca oluşturulan ve bu Yönetmelikle düzenlenen bilgi sistemini,
h) Kooperatif künyesi: KOOPBİS’te bir kooperatifin, unvanı, merkezi, iletişim bilgileri,
kuruluş izin ve tescil tarihi, vergi ve MERSİS numaraları, ortağı olduğu kooperatif üst kuruluşu
gibi temel bilgilerinin yer aldığı sayfayı,
ı) KOOPBİS yetkilisi: Kooperatif yönetim kurulu üyelerini ve/veya kooperatif yönetim
kurulunun KOOPBİS işlemlerini yürütmek için yetki verilen kişiyi/kişileri,
i) MERSİS numarası: Merkezi Sicil Kayıt Sistemi tarafından verilen ve özel algoritma
ile üretilmiş tekil numarayı,
j) Ortak: Kooperatiflere ve kooperatif üst kuruluşlarına ortak olan gerçek ve tüzel kişileri,
k) Sicil müdürlüğü: Ticaret Sicili Müdürlüklerini,
l) Sistem yöneticisi: KOOPBİS yönetimi için yetki verilen Bakanlık personelini,
m) TCKN: Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluklar
KOOPBİS’in kurulumu ve yönetimi
MADDE 5 – (1) Bakanlık tarafından tüm kooperatiflerin, kooperatifçilik hizmetlerine
elektronik ortamda eriştiği ve merkezi veri tabanının yönetildiği KOOPBİS kurulur.
(2) Denetim, istatistik üretme, hizmetlerde otomasyonu arttırma, ülke kooperatifçiliğinin
geliştirilmesi ve kooperatif ortaklarının haklarının korunması amacıyla kurulan KOOPBİS’te,
kooperatiflerin ticaret sicili kayıtları, finansal tabloları, gayrimenkul durumları, yönetim kurulu
ve denetçi raporları, genel kurul toplantı evrakı ve ortakların bilgileri kayıt altına alınır.
Görevli birimler
MADDE 6 – (1) Bilgi işlem altyapısını ilgilendiren teknik konulardaki iş ve işlemler
ile KOOPBİS’in yönetimiyle ilgili idari iş ve işlemler Bakanlık tarafından, uygulama ve kayıtların takibine ilişkin iş ve işlemler ise Genel Müdürlük ve İl Müdürlüğü tarafından yürütülür.
(2) Kooperatife ve ortaklarına ilişkin bilgi, belge ve evrakın KOOPBİS’e tam ve zamanında işlenmesi ile bunların güncelliğinin sağlanmasından kooperatif yönetim kurulu üyeleri
sorumludur.
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Genel Müdürlüğün görev ve yetkileri
MADDE 7 – (1) Genel Müdürlük;
a) Kuruluş izin işlemlerinde KOOPBİS üzerinden unvan uygunluk kontrollerini gerçekleştirmek,
b) Kuruluş iznini takip eden beş iş günü içinde kooperatif ekleme işlemini yaparak KOOPBİS
üzerinden dosya numarası üretmek,
c) Kuruluş iznini takip eden beş iş günü içinde kooperatif unvanı, kooperatifin merkezi,
kooperatifin adres ve iletişim bilgileri, kuruluş izin tarihi, kuruluş izin numarası, ortaklık pay
değeri, asgari pay adedi, taahhüt edilen sermaye payı, ödenen sermaye ve beyan edilen ortak
sayısı ile yönetim kurulu üyelerini ve denetçileri KOOPBİS’e işlemek,
ç) Kooperatif kuruluşunun tescil ve ilanı sonrasında gerekli bilgilerin girişini sağlamak,
d) Kuruluş izni alındığı halde kooperatifin tescil edilmemesi durumunda kurucuların
talebi üzerine kooperatife ilişkin KOOPBİS kaydını silmek,
e) Gerçekleştirdiği anasözleşme değişikliği izin işlemlerinde; değişen maddelerin eski
ve yeni halleri, yönetim kurulunun değişikliğe ilişkin karar tarihi ve sayısı ile izin onayına ilişkin tarih ve sayı bilgilerini anasözleşme bölümünde ve kooperatif künyesinde ilgili alanlara
işlemek,
f) KOOPBİS’te veri girişi yapılacak zorunlu ve isteğe bağlı alanları belirlemek,
g) Kanunun 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamında genel kurula katılma hakkını
haiz ortakları gösterir listeyi ortakların erişimine uygun hale getirmek,
ğ) KOOPBİS’in kullanımı ve arayüzlerde gerçekleştirilen yeniliklere ilişkin eğitimler
vermek ve KOOPBİS’in işleyişine yönelik olarak gerekli tedbirleri almak,
h) KOOPBİS’te gerekli diğer işlemleri gerçekleştirmek,
ile yetkili ve görevlidir.
İl Müdürlüğünün görev ve yetkileri
MADDE 8 – (1) Genel Müdürlük tarafından yapılan coğrafi yetkilendirme kapsamında
İl Müdürlüğü;
a) Kooperatif yöneticilerine, denetçilerine ve ortaklarına KOOPBİS kullanımının yaygınlaştırılması için eğitim ve bilgilendirme yapmak ve ihtiyaç duyulan noktalarda gerekli desteği vermek,
b) İl Müdürlüğüne devredilen yetkiler kapsamında 7 nci maddenin birinci fıkrasının
(a), (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde sayılan işlemleri gerçekleştirmek,
c) Dış denetçiler de dahil organlarında, hukuki durumlarında ve kooperatif künyesinde
meydana gelen değişikliklere ilişkin güncelleme taleplerini talebin gerçekleştiği tarihten itibaren üç iş günü içerisinde KOOPBİS’e işlemek,
ç) Atama talebi yapılan KOOPBİS yetkilisi başvurularını sonuçlandırmak,
d) Veri girişlerinin düzenli şekilde yapılması, ortaklara ilişkin bilgilerin güncelliğinin
sağlanması için gerekli tedbirleri almak ve uyarılarda bulunmak,
e) Veri girişine ilişkin gelişmeleri ve ortaya çıkan sorunları Genel Müdürlüğe bildirmek,
ile yetkili ve görevlidir.
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Sistem yöneticisinin görev ve yetkileri
MADDE 9 – (1) Sistem yöneticisi;
a) Kullanıcı yetkilendirmelerini gerçekleştirmek,
b) KOOPBİS üzerinden yapılacak duyuruları düzenlemek,
c) İş akış süreçlerini belirlemek,
ç) Kooperatifler, İl Müdürlükleri ile diğer kurum ve kuruluşlardan alınan hata bildirimleri, şikâyet ve talepleri incelenmek üzere Bakanlığın ilgili birimine iletmek ve geri bildirimde
bulunmak,
d) KOOPBİS’in işleyişine yönelik olarak gerekli diğer tedbirleri almak,
ile yetkili ve görevlidir.
KOOPBİS yetkilisi
MADDE 10 – (1) Kooperatif yönetim kurulu üyelerinin her biri KOOPBİS üzerinde
işlem gerçekleştirmeye yetkilidir.
(2) Kooperatif yönetim kurulu üyelerine ek olarak, kooperatif ortağı olma şartı aranmaksızın, KOOPBİS işlemlerini yürütecek bir KOOPBİS yetkilisi atanabilir. KOOPBİS yetkilisi atanmış olması yönetim kurulu üyelerinin hukuki ve cezai sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
(3) KOOPBİS yetkilisinin belirlendiği yönetim kurulu kararının fiziki veya dijital bir
nüshası ile yetkilendirilen kişinin TCKN’si ve iletişim bilgileri İl Müdürlüğüne iletilerek yetki
tanımlama talebi gerçekleştirilir. Bu süreç KOOPBİS yetkilisinin değişikliği ve iptalinde de
uygulanır.
(4) İkinci fıkra uyarınca atanan KOOPBİS yetkilisi, yönetim kurulu üyelerinin sadece
bu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirebilecekleri işlemleri KOOPBİS üzerinde yapmaya
yetkilidir.
(5) İkinci fıkra uyarınca atanan KOOPBİS yetkilisi, kooperatifin temsiline ilişkin bir
yetki almadıkça, bu Yönetmelikte yer alan fiziki belge düzenlenmesi ve bunların arşivlenmesine
ilişkin işlemleri gerçekleştiremez.
KOOPBİS yetkilisinin görev ve sorumlulukları
MADDE 11 – (1) KOOPBİS yetkilisi;
a) Yeni ortakların kimlik, iletişim, pay ve ödemelerine ilişkin bilgilerini, ortaklığa kabule dair yönetim kurulu kararının alındığı tarihten itibaren, ortağın genel kurul toplantısına
katılmasını engellemeyecek şekilde en geç on beş gün içinde KOOPBİS’e kaydetmek,
b) Kooperatif ortaklarına ilişkin bilgi güncellemelerini KOOPBİS’te ilgili alanlara en
geç on beş gün içinde işlemek,
c) Genel kurul toplantısına katılmaya hak kazanmış olan ortakları gösteren listeyi KOOPBİS
üzerinden almak,
ç) Tarım satış kooperatiflerinde genel kurul toplantısına katılmaya hak kazanmış olan
ortakları gösteren listenin KOOPBİS’te üretilebilmesi için genel kurul toplantı tarihinden en
az yirmi gün önce gerekli diğer verilerin girişini yapmak veya Bakanlık aracılığıyla bu verilerin
KOOPBİS’e aktarılmasını sağlamak,
d) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, bilançoyu, gelir gider farkı hesaplarını ve
denetleme organı ile dış denetçilerin raporlarını, toplantı gündemini genel kurulun yıllık toplantısından en az on beş gün önce KOOPBİS’e işlemek,
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e) Genel kurul toplantılarından sonra toplantıya ilişkin tutanak, gündem, imzalı hazırun
cetveli, genel durum bildirim formu gibi belgeleri, toplantıyı takip eden on beş gün içerisinde
KOOPBİS’e yüklemek,
f) Organlarında, hukuki durumlarında ve kooperatif künyesinde meydana gelen değişikliklere ilişkin gerekli güncellemelerin yapılabilmesi için taleplerini, tescil ve ilanı gerçekleşen bir husus varsa ilgili sicil müdürlüğü, MERSİS numarası ve gazete ilan tarihi bilgileri ile
birlikte, değişikliğin gerçekleştiği tarihten itibaren en geç on beş gün içinde İl Müdürlüğüne
bildirmek,
g) Ek-1’de yer alan ve KOOPBİS’ten de erişilebilen, kişisel verilerin KOOPBİS ile işlendiğini belirten aydınlatma metnini, en geç ortaklığa kabul tarihinden sonra yapılacak ilk genel kurul toplantı tarihine kadar, KOOPBİS ile bu metinleri görüntülememiş ortaklarına okutmak, imzalatmak ve arşivlemek,
ğ) KOOPBİS’te gerekli diğer güncellemeleri gerçekleştirmek ve yetkisi dışında kalan
konularda güncelleştirmelerin yapılabilmesi için İl Müdürlüğüne bildirimde bulunmak,
ile görevli ve sorumludur.
Denetçilerin yetkileri
MADDE 12 – (1) Kooperatif denetçileri;
a) KOOPBİS üzerinden görev aldığı kooperatifin organ üyelerinin ve ortaklarının bilgileri ile KOOPBİS’te belirlenen diğer verilere erişme,
b) Bilgilerin doğru ve güncelliğini denetlemek ve gerektiğinde verilerin düzeltilmesi
için kooperatif yöneticilerini ve sistem yöneticisini uyarma,
konusunda yetkilidir.
Ortakların KOOPBİS’e erişimi
MADDE 13 – (1) KOOPBİS’e erişim e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirilir.
(2) Kooperatif ortakları; yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, bilançoyu, gelir gider
farkı hesaplarını ve denetçilerin Kanunun 66 ncı ve 69 uncu maddeleri hükümlerine uygun olarak tanzim edecekleri raporları genel kurulun yıllık toplantısından en az 15 gün öncesinden itibaren KOOPBİS’ten inceleyebilir.
(3) Kooperatif ortakları, genel kurula katılma hakkını haiz ortakları gösterir listeye KOOPBİS
üzerinden erişebilir.
(4) Kooperatif ortakları ayrıca; ortağı olduğu kooperatiflerin adres, iletişim bilgileri,
ticaret sicili kayıtları, gayrimenkul durumu, genel kurul toplantı evrakı, yetkili yönetim, denetim, tasfiye kurulu üyelerinin ve kooperatifin diğer ortaklarının kimler olduğuna dair bilgilere
KOOPBİS üzerinden erişebilir.
KOOPBİS verilerinden yararlanma
MADDE 14 – (1) Yayınlanan kooperatifçilik istatistiklerine ve kooperatiflerin temel
bilgilerine KOOPBİS üzerinden erişilebilir.
(2) Gerçek kişiler, kendilerini ilgilendiren KOOPBİS verilerini bilgi edinme hakkı çerçevesinde talep edebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat gözetilerek bu talepler
Genel Müdürlük veya İl Müdürlüğü tarafından sonuçlandırılır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Genel Hükümler
Veri güvenliği
MADDE 15 – (1) Bakanlık, KOOPBİS’in işleyişine yönelik elektronik işlemlerin güvenli ve etkin bir şekilde yürütülebilmesi için;
a) Diğer sistemlerle veri alışverişi sağlamak amacıyla ilgili kurumlarla protokol yapılması,
b) Verileri yedeklemek amacıyla periyodik olarak resmi veri taşıyıcılarına kopyalanması,
c) Veriler üzerinde analiz yapmak ve strateji üretmek üzere verilerin resmi veri taşıyıcılarına kopyalanması,
ç) Verilerin ve elektronik sistemlerin güncellemelerinin ve teknik bakımının yapılması,
d) Verilerin ve elektronik sistemlerin kötüye kullanılmasının engellenmesi,
e) Elektronik sistemlerdeki teknik arızaların giderilmesi,
f) Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi, kişisel verilere hukuka
aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyinin temin edilmesi,
hususlarında gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri alır.
(2) İlgili Bakanlık ile kooperatifler, görevleri ile sınırlı kalmak şartıyla, ortakların ve
ortak olmak için başvuranların kişisel verilerini KOOPBİS’te işlemeye ve görüntülemeye yetkilidir.
(3) İlgili Bakanlık; denetim, istatistik üretme, hizmetlerde otomasyonu artırma, ülke
kooperatifçiliğinin geliştirilmesi ve kooperatif ortaklarının haklarının korunması amacıyla KOOPBİS’te
işlenen verileri, kamu kurum ve kuruluşlarına aktarabilir, diğer kurum ve kuruluşlardan edineceği verileri KOOPBİS verileri ile eşleştirerek işleyebilir.
(4) Kooperatif ortakları tarafından 13 üncü maddede sağlanan erişim hakları sayesinde
elde edilen kişisel veriler sadece ortakların kooperatif iş ve işlemlerinden haberdar olmaları ve
kooperatif organlarında görev almak isteyen adayların kooperatif ortaklarına ulaşabilmeleri
amaçlarıyla kullanılabilir.
(5) Her ne surette olursa olsun KOOPBİS üzerinden elde edilen veriler 7/4/2016 tarihli
ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa aykırı olarak kullanılamaz, aktarılamaz
veya başka bir şekilde işlenemez.
Diğer hükümler
MADDE 16 – (1) KOOPBİS’e erişimin fiilen mümkün olmadığı hallerde Genel Müdürlük veya İl Müdürlüğü durumu tutanak altına alarak daha sonra elektronik ortama aktarmak
üzere işlemleri fiziki ortamda gerçekleştirir.
(2) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İdari Para Cezaları
İdari para cezasını gerektiren haller
MADDE 17 – (1) 11 inci maddede düzenlenen yükümlülüklere aykırı hareket eden yönetim kurulu üyelerinin her biri, her bir yükümlülük için ayrı ayrı olmak üzere bin Türk lirası
idari para cezası ile cezalandırılır.
(2) Yönetim kurulu üyelerinin her biri; ticaret sicili kayıtlarını, finansal tablolarını, faaliyet raporlarını, genel kurul toplantı evrakını, ortakların kimlik, iletişim, pay ve ödemelerine,
gayrimenkul durumlarına ilişkin bilgilerini ve gerekli tüm bilgileri KOOPBİS’in kurulmasını
müteakip altı ay içinde KOOPBİS’e aktarmamaları halinde, aktarımı gerçekleşmeyen her bir
kalem için ayrı ayrı olmak üzere bin Türk lirası idari para cezası ile cezalandırılır.
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(3) Geçici 2 nci maddenin ikinci fıkrasındaki yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen yönetim kurulu üyelerinin her biri bin Türk lirası idari para cezası ile cezalandırılır.
(4) Aynı denetim kapsamında aynı kişiye verilebilecek idari para cezalarının toplam tutarı on bin Türk lirasını geçemez.
(5) İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961
tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz.
Uygulama yetkisi
MADDE 18 – (1) Öngörülen idari para cezaları ilgili Bakanlık tarafından uygulanır.
İlgili Bakanlık, bu yetkisini il müdürlüklerine devredebilir.
(2) İdari para cezaları, tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Kooperatifçilik verileri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) KOOPBİS’in kurulum sürecinde kooperatifçilik verilerinin
tek merkezde toplanabilmesi ve ihtiyaç analizlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla yapılacak çalışmalar ilgili Bakanlıkların iş birliği ve koordinasyonuyla yürütülür.
(2) KOOPBİS’in hizmete açılmasının hemen öncesinde ilgili Bakanlıkların uhdesinde
bulunan tüm kooperatifçilik verileri tek merkezde toplanır. Bu süreçte ilgili Bakanlıklar eski
sistemlerini veri güncellemelerine kapatır ve sürecin tamamlanmasıyla güncellemelerin KOOPBİS
üzerinden yapılması için teşkilatlarını ve görev alanına giren kooperatifleri yönlendirir.
(3) 17 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen altı aylık süre boyunca, kooperatiflerce
KOOPBİS’e aktarması gereken verilerin toplu bir biçimde kolayca KOOPBİS’e işlenebilmesi
için gerekli altyapı Bakanlıkça kurulur.
KOOPBİS yetkililerinin veri girişi ve bildirim yükümlülüğü
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) KOOPBİS yetkilileri; ticaret sicili kayıtlarını, finansal tablolarını, yönetim kurulu ve denetçi raporlarını, genel kurul toplantı evrakını, ortakların kimlik,
iletişim, pay ve ödemelerine, gayrimenkul durumlarına ilişkin bilgilerini ve gerekli diğer bilgileri KOOPBİS’in kurulmasını müteakip altı ay içinde KOOPBİS’e aktarır.
(2) KOOPBİS yetkilileri; Ek-1’de yer alan ve KOOPBİS’ten de erişilebilen aydınlatma
metnini, KOOPBİS ile bu metinleri görüntülememiş ortaklarına, KOOPBİS’in kurulmasını
müteakip altı ay içerisinde okutur, imzalatır ve arşivler.
(3) Altı aylık süre sona erinceye kadar, genel kurul toplantısına katılma hakkını haiz
ortakları gösteren listelerin KOOPBİS üzerinden üretilmesine ve 11 inci maddede düzenlenen
veri girişi ve bildirimlere ilişkin yükümlülüklerin ihlali halinde Kanunun ek 2 nci maddesinin
birinci fıkrasının (4) numaralı bendi uyarınca 17 nci maddenin birinci fıkrasında yer alan idari
para cezası uygulanmaz.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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Ticaret Bakanlığından:
KOOPERATİF VE ÜST KURULUŞLARININ GENEL KURUL TOPLANTILARININ
USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNDURULACAK
BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN NİTELİK VE GÖREVLERİ
HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kooperatif ve üst kuruluşlarının genel kurul
toplantılarının Kanuna, ilgili mevzuata ve anasözleşmeye uygun olarak yapılmasına nezaret
etmek üzere genel kurul toplantılarında görevlendirilecek Bakanlık temsilcilerinin nitelikleri,
görevleri, yetkileri ve ücretleri ile temsilci görevlendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa tabi kooperatifler ve üst kuruluşlarının genel kurul toplantıları ve bu genel kurul toplantılarında görevlendirilen Bakanlık temsilcileri ile Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesi talebinde bulunacak kooperatifler hakkında uygulanır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 86 ncı ve 87 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Tarımsal amaçlı kooperatifler ve üst kuruluşları için Tarım ve Orman Bakanlığını; yapı kooperatifleri ve üst kuruluşları için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını; diğer kooperatifler ve üst kuruluşları için Ticaret Bakanlığını,
b) Faal kooperatif: 1163 sayılı Kanunun 81 inci maddesine göre dağılmayan kooperatif
ve üst kuruluşlarını,
c) Genel Müdürlük: Tarımsal amaçlı kooperatifler ve üst kuruluşları için Tarım Reformu
Genel Müdürlüğünü; yapı kooperatifleri ve üst kuruluşları için Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünü; diğer kooperatifler ve üst kuruluşları için Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünü,
ç) İl Müdürlüğü: Tarımsal amaçlı kooperatifler ve üst kuruluşları için Tarım ve Orman
İl Müdürlüğünü; yapı kooperatifleri ve üst kuruluşları için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği
İl Müdürlüğünü; diğer kooperatifler ve üst kuruluşları için Ticaret İl Müdürlüğünü,
d) İl Müdürü: Tarımsal amaçlı kooperatifler ve üst kuruluşları için Tarım ve Orman İl
Müdürünü; yapı kooperatifleri ve üst kuruluşları için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl
Müdürünü; diğer kooperatifler ve üst kuruluşları için Ticaret İl Müdürünü,
e) Kanun: 1163 sayılı Kanunu,
f) Kooperatif: 1163 sayılı Kanun kapsamındaki kooperatif, kooperatif birliği, kooperatif
merkez birliği ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliğini,
g) Kooperatif Bilgi Sistemi (KOOPBİS): Kanunun ek 5 inci maddesinin birinci fıkrası
uyarınca oluşturulan bilgi sistemini,
ğ) Temsilci: 1163 sayılı Kanunun 87 nci maddesi uyarınca kooperatif, kooperatif birliği,
kooperatif merkez birliği, Türkiye Milli Kooperatifler Birliği genel kurullarında bulundurulması
gereken Bakanlık temsilcisini,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Başvuru Süreci ve Temsilci ile İlgili Hususlar
Temsilci talebi
MADDE 5 – (1) Kooperatiflerce genel kurul toplantıları için temsilci görevlendirilmesi
talebinde bulunulması zorunludur.
(2) Temsilci görevlendirilmesi başvurularında;
a) Bu Yönetmelik ekinde yer alan başvuru formu (Ek:1),
b) Çağrı için alınan kararın örneği (görev süresi sona ermiş olsa bile kooperatifi temsil
ve ilzamla yetkili son yönetim kurulu, denetim kurulu, anasözleşme ile bu hususta yetkili kılınan diğer bir organ veya tasfiye memurları, varsa ortağı olduğu birlik yönetim kurulu kararı
ya da kesinleşmiş mahkeme kararı),
c) Toplantı gündemi,
ç) Bakanlık temsilcisi ücretinin yatırıldığını gösterir belge,
genel kurul toplantı tarihinden en az on beş gün önce İl Müdürlüğüne teslim edilir.
Çağrıya yetkililerin incelenmesi
MADDE 6 – (1) İl Müdürlüğünce, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS), elektronik
ortamdaki Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, KOOPBİS kayıtları ve ilgili kooperatif dosyasındaki
kayıtlar incelenerek, çağrıyı yapanların genel kurulu toplantıya çağırmaya yetkili olup olmadıkları belirlenir.
(2) Yapılan incelemelerde sonuca ulaşılamadığı takdirde, ilgili Ticaret Sicili Müdürlüğünden ivedi olarak bilgi alınır.
Başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 7 – (1) Genel kurulun yetkisiz kişilerce toplantıya çağrılması veya sunulması
gereken belgelerde eksiklik bulunması veyahut başvuru ile genel kurul tarihi arasında on beş
gün süre bulunmaması halinde temsilci görevlendirilmez. Ancak, geçerli bir mazeret nedeniyle
süresinde yapılamayan başvurulardan; kamu yararı, hizmetin etkin, ekonomik ve verimli yürütülmesi ilkeleri kapsamındaki değerlendirmede uygun görülenlere temsilci görevlendirilebilir.
(2) Genel kurul toplantılarının yoğun olduğu dönemlerde temsilci görevlendirilmesinde
bir aksaklığa yol açılmaması için toplantıya çağrı işlemlerine başlanmadan önce gün alınması
hususunda Genel Müdürlük/İl Müdürlükleri düzenleme yapmaya yetkilidir.
(3) Kanunun 47 nci maddesi kapsamında yapılan genel kurul toplantıları için de temsilci
görevlendirilmesi başvurusunda bulunulması zorunludur. Ancak, bu başvurularda süre şartı
aranmaz.
(4) Üç yıl üst üste genel kurul yapmadığından, kanunen dağılmış sayılan kooperatiflerce
temsilci başvurusunda bulunulursa, toplantı gündeminde münhasıran tasfiye kararı alınmasına
dair madde veya kooperatif faaliyetlerinin sürdüğüne dair mahkeme kararının bulunması halinde temsilci görevlendirilir.
(5) Anasözleşmede hüküm bulunması halinde, genel kurul toplantısı kooperatif merkezinin bulunduğu mülki idare birimi sınırları dışında başka bir yerde yapılabilir. Bu durumda,
temsilci görevlendirilmesi toplantının yapılacağı İl Müdürlüğünce yapılır. Ayrıca, toplantıyla
ilgili belgeler de toplantının yapıldığı yerdeki İl Müdürlüğünce saklanır ve bir nüshası kooperatif merkezinin bulunduğu İl Müdürlüğüne gönderilir.
(6) Belge eksikliği halinde ilgililere bildirilerek tamamlanması istenir.
(7) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun bulunmayan başvurular yazılı olarak reddedilir.
Temsilci sayısı
MADDE 8 – (1) Genel kurul toplantılarının yoğun olduğu dönemlerde, temsilci görevlendirilmesi başvurularının değerlendirilmesinde; başvuruda bulunan kooperatiflerin ortak
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sayıları, amaç ve faaliyet konuları, genel kurul gündemindeki hususların önemi, evvelce yaşanmış ihtilaflar, genel kurul toplantısının yapılacağı yer ile İl Müdürlüğünde temsilci olarak
görevlendirilebilecek personel sayısı gözetilerek, öncelikle temsilci gönderilmesi zorunlu görülenlerin talepleri karşılanır.
(2) Kooperatiflerin genel kurul toplantılarında görevlendirilecek temsilcilerin sayılarına
ilişkin usul ve esaslar, ortak sayısı ve kooperatifin durumu dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenir.
Temsilcinin niteliği
MADDE 9 – (1) Temsilcinin aşağıda sayılan niteliklere sahip olması gerekir:
a) Genel Müdürlükte veya il müdürlüğünde asli memur ya da sözleşmeli personel olarak
çalışıyor olmak.
b) Üçüncü fıkrada öngörülen eğitime katılmak ve yapılan sınavda başarılı olmak.
c) En az lise mezunu olmak.
(2) Elektronik ortamda yapılacak genel kurul toplantılarında görevlendirilecek Bakanlık
temsilcilerinin birinci fıkradaki niteliklere ilave olarak, elektronik genel kurul sisteminin işleyişi
ve kullanımına ilişkin Bakanlıkça yapılacak eğitime katılması gerekir. Bu amaçla düzenlenecek
eğitimler hizmet satın almak suretiyle de yapılabilir.
(3) Temsilci olarak görevlendirilecek personele, içeriği Bakanlıkça belirlenen eğitim
verilir ve bu eğitimin sonunda Bakanlıkça sınav yapılır. Temsilci olarak görevlendirilen personelin yeterliliğinin sürdürülebilmesi amacıyla, Bakanlıkça belirli sürelerde yeterliliğin korunması eğitimleri verilebilir, sınavlar yapılabilir. Bu sınavlarda başarısız olanlar, Bakanlık
temsilcisi olarak görevlendirilemez. Bakanlık temsilcilerinin bu sınavlarda başarılı olanlar arasından görevlendirilmesi esastır. Bakanlık temsilcisi olarak görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi için yapılacak sınavlara ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.
(4) Genel Müdürlükte, daire başkanı ve üstü kadrolarında bulunanlar ile il müdürleri
için birinci fıkranın (b) bendinde yer alan sınav şartı aranmaz.
Temsilci görevlendirilmesi
MADDE 10 – (1) Temsilci görevlendirmeleri, hakkaniyete uygun şekilde yapılır.
(2) Temsilci görevlendirilmesinde aşağıdaki sıralama esas alınır:
a) Bakanlık temsilcisi eğitimine katılan ve sınavda başarılı olanlar.
b) (a) bendi kapsamında görevlendirme yapılamaması durumunda, temsilci eğitimine
katılan, ancak sınava giremeyen veya sınavda başarılı olamayanlar arasından İl Müdürü tarafından temsilci olarak görevlendirilmesi uygun görülenler.
(3) Türkiye Milli Kooperatifler Birliğinin genel kurul toplantılarına Ticaret Bakanlığı
merkez teşkilatında görev yapan ve 9 uncu maddedeki şartları haiz olanlardan Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünce görevlendirme yapılır.
(4) Merkez birliklerinin genel kurul toplantılarına Bakanlık merkez teşkilatında görev
yapan ve 9 uncu maddedeki şartları haiz olanlardan Genel Müdürlükçe temsilci görevlendirmesi yapılır.
(5) Gerekli görülen hallerde de 9 uncu maddedeki şartları haiz merkez teşkilatı personelinden Genel Müdürlükçe görevlendirme yapılabilir.
(6) Kınama veya daha ağır disiplin cezası alanlar, bir yıl süre ile genel kurul toplantılarında temsilci olarak görevlendirilmez.
(7) Yardımcı hizmetler sınıfında bulunan memur, genel kurul toplantılarında temsilci
olarak görevlendirilmez.
İl Müdürünün görevlendirilmesi
MADDE 11 – (1) İl Müdürü sadece gündeminde önemli hususlar yer alan ya da evvelce
yaşanmış ihtilafları bulunan kooperatiflerin genel kurul toplantılarına temsilci olarak görevlendirilebilir.
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(2) Ticaret İl Müdürlerinin esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifleri ve bunların birliklerinin genel kurul toplantılarında temsilci olarak görevlendirilmesinde birinci fıkrada yer alan şartlar aranmaz.
(3) İl Müdürleri Valilik makamının onayı ile temsilci olarak görevlendirilirler.
Temsilci ücretleri
MADDE 12 – (1) Mesai saatleri içerisinde kooperatiflerin genel kurul toplantılarında
görevlendirilecek temsilcilere, her yıl Bütçe Kanununun (H) cetvelinin (I-B) bendi ile tespit
edilen Devlet memurlarına ödenen en yüksek yurt içi gündelik tutarının iki katı; mesai saatleri
dışında görevlendirilecek temsilcilere ise üç katı ücret net olarak ödenir. Bu ücret kooperatiflerce genel kurul öncesinde ilgili muhasebe birimi hesabına yatırılır.
(2) Usulüne uygun olarak temsilci talebinde bulunulup çoğunluk sağlanamaması sebebiyle gerçekleştirilemeyen genel kurul toplantısına ait çağrı davetinde bir sonraki toplantının
tarihi, saati ve yerinin belirtilmiş olması durumunda, bu toplantı için de temsilci ücretinin yatırılması ve temsilci ücretinin yatırıldığını gösterir belge il Müdürlüğüne iletilerek temsilci görevlendirilmesinin talep edilmesi zorunludur. Ancak, ilk toplantıya temsilcinin katılmamış olması durumunda ikinci kez temsilci ücreti yatırılmaz.
(3) Fazla yatırılan temsilci ücretleri iade edilir.
Ticaret sicili müdürlüğüne bildirilecek hususlar
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde temsilci talebinde bulunmayan fakat genel kurul toplantısını gerçekleştiren kooperatifler, İl Müdürlüğünce, ticaret
sicil müdürlüğüne bildirilir.
(2) İl Müdürlüğünce, temsilcinin katıldığı veyahut usulüne uygun olarak temsilci görevlendirilmesi talebinde bulunulmasına rağmen temsilci görevlendirilemeyen ya da temsilci
görevlendirildiği halde katılımın sağlanamadığı genel kurul toplantılarına ait ortaklar listesi ile
genel kurul toplantı tutanağının bir örneği, 17 nci ve 20 nci maddeler kapsamında, 13/1/2011
tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 30 uncu maddesinde belirlenen süreler dikkate
alınmak suretiyle ticaret sicili müdürlüğüne gönderilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Genel Kurul Toplantısı Hazırlığı ve Açılış
Temsilcinin toplantı öncesi görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 14 – (1) Temsilci, görevlendirildiği toplantılara Devlet memuruna yakışır
kılık ve kıyafetle zamanında gider.
(2) Toplantı açılmadan önce temsilci tarafından aşağıdaki işlemler yapılır:
a) Toplantı çağrısının Kanuna ve anasözleşme hükümlerine uygun yapılıp yapılmadığını
incelemek.
b) Ortaklar listesinin Kanunun 45 inci maddesinin altıncı fıkrasına uygun olarak KOOPBİS’ten
alınıp alınmadığını incelemek.
c) Ortaklar listesini imzalayanların; kimlik, ortaklık ve varsa temsile ilişkin belgelerini
ibraz edip etmediklerini incelemek.
ç) Toplantıya katılma hakkına sahip ortakları gösterir listenin, ortaklar veya temsilcisi
tarafından imzalanıp imzalanmadığını incelemek.
d) Temsilci tarafından imzalanan listenin görünür şekilde asılıp asılmadığını incelemek.
e) 6102 sayılı Kanunun 407 nci maddesi gereği en az bir yönetim kurulu üyesinin genel
kurul toplantısında hazır bulunup bulunmadığını incelemek.
f) Toplantıya asaleten ve vekâleten katılanların sayısının rakamla ve yazıyla toplantı
tutanağında yer alıp almadığını incelemek.
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(3) Toplantı yeter sayısı, ilan edilen toplantı saatinden sonra makul bir süre beklenmesine rağmen sağlanamamışsa, temsilci genel kurulu toplantıya çağrıya yetkili olanlardan en az
biri ile erteleme tutanağı düzenleyerek toplantı yerinden ayrılır.
(4) Temsilci, imza sırasında ortakların ya da temsilcilerinin kimliklerinin ve temsil belgelerinin ibrazı işlemini takip eder ve gerektiğinde uyarılarda bulunur. Ancak, şikâyet veya ihbar olduğunda ya da kuşku duyulduğunda kimlik denetimini bizzat yapar. Ayrıca, temsile ilişkin
hükümleri açıklayarak, ıslak imzası bulunmayan temsil belgelerinin geçersiz olduğunu ve temsil edilenin aynı genel kurul için farklı kişilere temsil yetkisi vermesi halinde ise temsil edilemeyeceğini belirtir.
(5) Temsil belgesinde; temsil yetkisi veren ortağın adı, soyadı ve imzası, temsilcinin
adı ve soyadı, temsilci ortaklık sıfatına haiz değilse; ortağın birinci derece kan ve kayın hısmı
(ortağın eşi, annesi, babası, çocuğu gibi) olduğuna dair bilgi, temsil belgesinin ait olduğu genel
kurul bilgileri ve temsil yetkisinin kapsamı yer alır.
(6) Ölen ortağın mirasçılarının kooperatifte ortak olarak kalmalarının sağlanmış olması
ve bir temsilciyi üç ay içinde veraset ilamı ile birlikte kooperatife bildirmeleri halinde ortaklığa
ilişkin hak ve vecibeler temsilci aracılığıyla yürütülür.
(7) Haklarındaki çıkarma kararı kesinleşmeyen ortakların hak ve yükümlülükleri devam
ettiğinden genel kurula katılma, seçme ve seçilme haklarını kullanmaları sağlanır.
(8) Genel kurul toplantı yönetiminin, ortaklar veya üst kuruluş tarafından görevlendirilen temsilcilerinden seçilen başkan ve üyeler tarafından yürütülmesine dikkat edilir ve toplantı
heyetinin seçimi titizlikle izlenir. Temsilci, genel kurul toplantısının sevk ve idaresine müdahalede bulunmaz, ancak gerektiğinde toplantı başkanını ve genel kurulu uyarıp yol gösterir ve
açıklamalarda bulunur.
(9) Genel kurul toplantısı için birden fazla temsilcinin görevlendirilmesi halinde, toplantının temsilcilerin huzurunda açılması ilke olmakla birlikte temsilcilerin aynı anda gelememesi durumunda, makul bir süre beklenir. Bu süre içinde de gelmediği takdirde toplantı mevcut
temsilcinin gözetiminde açılır. Toplantının açılmasından sonra gelen temsilci toplantıya katılamaz ve kendisine temsilci ücreti ödenmez.
(10) Kanunun 87 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen bir saatlik süre beklendikten
sonra toplantının temsilci olmadan açılması durumunda, bu toplantılara temsilciler sonradan
katılamaz ve kendilerine temsilci ücreti ödenmez.
Konuşma metni
MADDE 15 – (1) Temsilci, toplantı açılışını müteakiben, kendisini tanıtarak, görev ve
yetkilerini belirten bir bilgilendirmede bulunur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Gündem Maddelerinin Görüşülmesi, Kararların Alınması ve Tutanağın Yazılması
Temsilcinin toplantı sırasındaki görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 16 – (1) Temsilci; genel kurulda, toplantıyla ilgili olarak kendisine sorulan
soruları cevaplandırır, toplantının ilgili Kanunlar, anasözleşmeler ve diğer mevzuata uygun
olarak yürütülmesini sağlamak üzere gereken açıklamaları yapar.
(2) Kanunun 46 ncı maddesine göre, dörtten az olmamak üzere ortakların en az 1/10’u
tarafından genel kurul toplantısından en az yirmi gün önce yazılı olarak bildirilecek hususların
gündeme alınması zorunludur. Gündem ortaklara duyurulduktan sonra başvuru yapıldığı takdirde, başvuruya konu hususlar yine de gündeme eklenir. Dörtten az olmamak üzere ortakların
en az 1/10’u tarafından genel kurul toplantısından en az yirmi gün önce yazılı olarak bildirilecek
hususların gündeme alınmasına ilişkin zorunluluğa yönetim kurulunun uymaması halinde toplantı başkanının konuyu gündeme alması sağlanır. Ancak, bu durumda istemde bulunan 1/10
ortağın, yasal başvuruyu zamanında yaptığını kanıtlaması gerekir.
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(3) Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce, Kanunun 46 ncı maddesinde sayılan
konularla sınırlı kalmak üzere gündeme madde eklenmesi hususunda teklif bulunup bulunmadığının genel kurulun bilgilendirilmesi hususunda toplantı başkanlığı uyarılır.
(4) Tartışmanın yoğun olarak yaşandığı genel kurul toplantılarında açıklama ve uyarılar
kısa, açık, kesin ve uygun bir dille yapılır. Tereddütlü ifadeler kullanılmaz. Karmaşık ya da
tartışmalı konularda ilgili mevzuat ve anasözleşme hükmü yüksek sesle okunur.
(5) Toplantı heyeti üyeleri ve ortaklar ile tartışmadan kaçınılır, toplantıyı terk etme gibi
bir davranışa kesinlikle gidilmez.
(6) Toplantı başkanı ve kâtip üyeler toplantıyı yönetebilecek ve tutanağı yazabilecek
bilgi ve yeteneğe sahip değilse, temsilci toplantı heyetine yardımcı olur ve tutanağı bizzat yazmayıp, yapılan konuşmaların ve alınan kararların tutanağa yazılmasına nezaret eder.
(7) Genel kurul toplantı tutanağının, toplantının yapıldığı yerde yazılıp imzalanması
zorunlu olup tutanağın toplantı yerinde, genel kurul toplantı heyetince düzgün ve okunaklı biçimde yazdırılmasına temsilci yardımcı olur. Toplantı tutanağının, toplantının yapıldığı yer ve
zamanda yazılıp imzalanmaması durumunda temsilci, tutanağa şerh düşüp imzalar, raporunda
bu hususa yer verip, toplantıda alınan kararlardan raporunda kısaca bahseder. Şerhli tutanak İl
Müdürlüğü tarafından acele olarak ticaret sicil müdürlüğüne intikal ettirilir ve genel kurul toplantı tutanağının tescil edilmemesi istenir.
(8) Temsilciler, Kanunun 49 uncu maddesi gereği anasözleşmesinde hüküm bulunan
ve ortak sayısı 1000’in üstünde olan kooperatiflerde asaleten ve temsilen (bir ortağın dokuz
ortağı temsil etmesiyle) genel kurul toplantısında var olan nisabın organ seçimlerine gelindiğinde korunması şartıyla, yeni bir toplantı nisabı aranmaksızın her ortağın seçimlerde en fazla
bir ortağı temsilen oy kullanacağı hususuna dikkat eder.
(9) Temsilciler, genel kurul toplantısında ilgili kanunlar ve her kooperatifin anasözleşmesinde öngörülen toplantı ve karar nisaplarına dikkat eder. Temsilciler genel kurul toplantısında ilgili kanunlara ve anasözleşmelere aykırı karar alındığı veya karar nisabı bulunmadığının
sayısal olarak tespit edildiği durumlarda, kararların geçerli olmayacağı yönünde gerekli uyarılarda bulunur. Buna rağmen karar alınmışsa, alınan kararlar hakkındaki şerhini tutanakta ve
temsilci raporunda belirtir. Tutanak ve temsilci raporu, İl Müdürlüğü tarafından acele olarak
ticaret sicili müdürlüğüne gönderilir ve şerh kapsamındaki konuların tescil edilmemesi istenir.
(10) Temsilci, genel kurul tutanağında, görüşmelerin içeriği, söz alanların kimler olduğu, sorulan sorular, verilen cevaplar, kimlerin alınan kararlara karşı muhalefet şerhi düştükleri
ve muhalefet sebepleri, lehte, aleyhte ve çekimser oyların sayıları ile bilinmesi gerekli diğer
hususlar açıkça belirtilir. Toplantı sırasında önerge verilmesi durumunda, önergelerden özetle
söz edilip alınan kararlar açıkça yazılır, önergelerin özetlenemeyecek kadar uzun ve karmaşık
olması gibi durumlarda tutanağa geçirilmekle birlikte, önergelerin tüm sayfalarının altları toplantı heyeti (toplantı başkanlığı) ve temsilci tarafından imzalanır ve önergeler tutanağa ek yapılır. Süre darlığı ya da başka bir toplantıya yetişebilme gibi nedenlerle yükümlülükler aksatılmaz.
(11) Bakanlık müfettiş veya kontrolörlerince yapılan denetim veya incelemeler ile İl
Müdürlüğünce yapılan incelemeler sonucunda kooperatife gönderilen talimatların bir örneği
temsilcide bulunur. Talimatlar gündeme alınmış ise ilgili gündem maddesinde görüşülmesine
nezaret edilir, gündeme alınmamış ise yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ibrasına ilişkin
gündem maddesinde söz konusu talimatlarla ilgili olarak temsilci tarafından genel kurula ayrıntılı bir şekilde açıklama yapılır.
(12) Gündemde anasözleşme değişikliği varsa, temsilci, Bakanlıkça izin verilip verilmediğini araştırır, izin alınmamışsa genel kurula gerekli uyarılarda bulunur.

Sayfa : 44

RESMÎ GAZETE

14 Ocak 2022 – Sayı : 31719

(13) Anasözleşmelerinde ibra edilmeyen yönetim ve denetim kurulu üyelerinin bu organlara aynı genel kurulda tekrar seçilemeyecekleri hükmü yer alan kooperatiflerde, ibra edilmeyen yönetim ve denetim kurulu üyelerinin aday olamayacakları konusunda toplantı başkanı
ve genel kurul uyarılır.
(14) Genel kurul toplantısında, yönetim ve denetim kurulu raporları ile bilanço ve gelir
tablosunun mutlaka okunması konusunda gerekli uyarılar yapılır.
(15) Esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifleri hariç olmak üzere, ortak sayısı
500’den fazla olan kooperatiflerin ve üst kuruluşlarının genel kurul toplantılarındaki yönetim
ve denetim kurulu belirleme seçimlerinin, gizli oy açık tasnif esasına göre yapılması sağlanır.
Ortak sayısı 500’den az olan kooperatiflerde ise yönetim ve denetim kurulu üyelikleri seçimine
geçilmeden önce verilen yazılı önergenin genel kurulda kabul edilmesi halinde seçimler gizli
oy açık tasnif ile yapılabilir.
(16) Yönetim ve denetim kurulları üyeliklerine seçilme koşullarına ilişkin Kanunun 56 ncı
ve ek 3 üncü maddeleri ve anasözleşmelerin ilgili hükümlerinin, seçimlere geçilmeden önce
gerektiğinde genel kurula okunması ve üyelerin kaç yıl için seçildiğinin tutanakta belirtilmesi
sağlanır.
(17) Tutanakta yanlış yazılan kelime, rakam ve satırlar karalanmaz, okunacak biçimde
ortasından tek çizgiyle çizilerek iptal edilir, yanına parantez içinde (çizildi) denilerek doğrusu
yazılır. Ay adları, bir ve iki basamaklı sayılar, rakamla değil yazıyla yazılır; tutanakta sonradan
ilaveler yapılmasına imkân verebilecek boşluklar bırakılmaz. Tutanağın başlangıç kısmına, genel kurul toplantısının başlama saati ve tutanağın son kısmına da genel kurulun bitiş tarihi ve
saati mutlaka yazılır.
(18) İlgili kanunlar, anasözleşmeler ve iyi niyet kurallarına aykırı olarak yapılan işlemler
hakkında temsilci tarafından tutanağa şerh düşülür.
(19) Tutanakta sırasıyla; giriş bölümü, genel kurulda her bir gündem maddesine ilişkin
yapılan açıklamalar ya da alınan kararlar ve tutanağın bitiş bölümü toplantı başkanınca kâtiplere
eş zamanlı olarak yazdırılır.
(20) Kanun ve anasözleşmede yer alan toplantı nisabının kalmadığı sayım sonucu tespit
edilmişse, toplantıya devam edilmemesi yönünde gerekli uyarılarda bulunulacak ve durum tutanağa bağlanacaktır. Düzenlenecek bu tutanakta toplantı nisabına ilişkin olması gereken ortak
sayısı ile toplantı mahallinde bulunan mevcut ortak sayısı ayrıca belirtilecektir.
(21) Kooperatif unvanı; toplantı tutanağına ve temsilci raporuna, Türkiye Ticaret Sicil
Gazetesinde ilan edilen şekliyle tam olarak yazılır.
(22) Toplantı nisabı kaybedilmemekle birlikte, genel kurulun sevk ve idare edilemez
hale gelmesi ve benzeri nedenlerle toplantının tamamlanamaması hallerinde; Kanunun 45 inci
maddesinin beşinci fıkrası hükmünden hareketle, toplantı başkanı tarafından toplantı ertelenebilir. O ana kadar alınan kararlar tutanağa bağlanır.
(23) Temsilci, genel kurul toplantı tutanağını ve ortaklar listesini imzalar. Bunların dışındaki genel kurul evrakı görüldü şerhi düşülerek imzalanır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Toplantının Sona Ermesi
Toplantı sonrası yapılacak işlemler ve rapor düzenlenmesi
MADDE 17 – (1) Toplantıya temsilci katılmış ise genel kurul tutanağı ve ortaklar listesinin sadece birer nüshası temsilci tarafından toplantı bitiminde alınıp genel kurul toplantısına
ilişkin belgelerin nelerden ibaret olduğunu belirten temsilci raporu ile İl Müdürlüğüne teslim
edilir. Bu belgeler kooperatif yetkililerinden ayrıca istenmez.
(2) Temsilci raporunda, muhalefet şerhi ile diğer önemli hususları belirtir. Ayrıca, toplantı tutanağının taraflarca düzenlenememesi ya da imzalanamaması gibi durumlarda bu hususlara raporda mutlaka yer verilecektir. Bu gibi hususlar söz konusu değilse raporda, toplantıda
önemli bir hususun olmadığının belirtilmesi ile yetinilir.
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ALTINCI BÖLÜM
Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Genel Kurullarında
Temsilcinin İlave Görevleri
Tarım satış kooperatifleri ve birliklerinin genel kurullarına ilişkin özel hususlar
MADDE 18 – (1) Tarım satış kooperatif birliklerinde, 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı
Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanunun 5 inci maddesi kapsamındaki birlikler
için bağımsız denetçi seçilir. Bu seçimde, yönetim kurulunca veya genel kurulda önerilen isimler arasından açık oylama ile seçim kuralına uyulup uyulmadığına dikkat edilir.
(2) Genel kurula katılma hakkı olan ortakların/temsilcilerin yarısından fazlasının toplantıda hazır bulunması ve ortaklar listesini imzalamaları halinde toplantı açılabilir. İlk toplantıda toplantı nisabı sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı için en az toplantı heyetini ve yönetim kurulu asıl ve yedek üye sayısını oluşturacak sayıda genel kurula katılma hakkına sahip
ortak/temsilcinin bizzat hazır bulunması ve ortaklar listesini imzalaması gerekir. Temsilci belirtilen hususlara uygunluğu kontrol eder.
(3) Yönetim kurulu üyelerinin ibrası, bunlara yapılacak ödemeler ile diğer iç düzenlemeler ve düzenleyici işlemlerin kabulü veya değiştirilmesi; iç düzenlemelerde genel kurulun
yetkisinde tanımlanan gayrimenkul alımı ve satımı ile gayrimenkullerin değerlendirilmesi, kredi kullanımı, yatırım, imalat ve inşaat iş ve işleri, alacakların terkini, şube açılması ve işletme
kurulması, şirket ve diğer teşekküllere iştirak etme veya çıkma kararlarının alınabilmesi için
her halükarda birliklerde temsilcilerin en az 1/4’ünün; kooperatiflerde ise ortakların en az
1/10’unun (genel kurula katılma hakkına sahip ortak sayısı 1.000’in üzerinde ise 1/20’sinin)
bizzat toplantıda bulunması ve ortaklar listesini imzalaması gerektiğinden genel kurul toplantılarında bu hususlara riayet edilmesi takip edilir.
(4) Yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri dolmadan azli ve yerlerine yenilerinin seçilmesi ile ilgili hususlar; genel kurula katılma hakkına sahip olanların beşte üçünün gündem
maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce yazılı olarak talepte bulunması hali ile haklarında
Kanunda sayılan ve göreve seçilmelerine engel teşkil eden suçlar veya görevi kötüye kullanma
suçu nedeniyle adli makamlarca dava açılması, Bakanlıkça Kanunun 90 ıncı maddesi gereği
görevlerine tedbiren son verilmesi, denetim sonucunda düzenlenen raporda ibra edilmemeleri
yönünde görüş belirtilmesi halleri dışında, genel kurul toplantısı gündemine alınıp görüşülemeyeceğinden, yönetim kurulu üyelerinin azli ve yerlerine yenilerinin seçilmesine ilişkin kararların ancak bu hususların varlığı halinde, ortaklar listesinde imzası bulunanların yarıdan fazlasının oyuyla alınması gerektiğinden genel kurul toplantılarında bu hususa azami ölçüde dikkat
edilir.
(5) Genel kurulca seçilecek birlik yönetim kurulu üyelerinin, 4572 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrası gereği en az ikisinin dört yıllık yükseköğrenim görmüş kişilerden
olması, aynı Kanunun 7 nci maddesi uyarınca hazırlanan Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Örnek Anasözleşmesinde belirtilen niteliklere sahip olması ve temsilciler ile genel kurula katılma
hakkına sahip kooperatif ortakları dışından yükseköğretim kotasından seçilecek kişiler hakkında genel kurul öncesinde Bakanlığın uygun görüşünün alınıp alınmadığı hususlarına dikkat
edilir.
(6) Birlik genel toplantılarında dört yıllık yükseköğretim kurumu mezunu üyelik kotası
için yapılacak seçimlerde, bu adayların isimlerinin karşısına “Yükseköğretim Kotasından” ibaresinin yazılması zorunlu olduğu hususuna dikkat edilir ve bu konularda gerekli hallerde toplantı başkanlığı uyarılır.
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YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Düzenlenecek formlar
MADDE 19 – (1) Uygulamada birlik sağlanması amacıyla, genel kurul toplantıları için
çalışma konusuna göre ekte yer alan Ek-2 ilâ Ek-6 formları kullanılır.
Toplantı sonrası kooperatif dosyasına konulacak belgeler
MADDE 20 – (1) Toplantı sonrasında, gündem, genel kurul toplantı çağrısına ilişkin
belgeler, varsa gazete ilanı, toplantı tutanağı, yönetim kurulu ve denetleme organı yıllık çalışma
raporları, genel kurula katılan ortaklarca imzalanmış ortaklar listesi, bilanço, gelir-gider tablosu,
genel durum bildirim formu, kooperatif dış denetime tabi ise dış denetim raporu, bağımsız denetime tabi ise bağımsız denetim raporu ve temsilci tarafından hazırlanan rapordan birer adet
olmak üzere alınarak dosyasına konulur.
Yönetim kurulu ve denetleme organınca hazırlanacak yıllık çalışma raporları ile
dış denetim raporu
MADDE 21 – (1) Yönetim kurulunca ve denetleme organı üyelerince hazırlanacak yıllık çalışma raporları mevzuata uygun olarak tanzim edilir.
(2) Dış denetime tabi kooperatiflerde, dış denetimin Kanun ve ilgili Yönetmelik hükümlerine göre yapılıp dış denetim raporunun hazırlanması gerektiğinden bu konulara da dikkat
edilmesi gerekir.
(3) Bağımsız denetime tabi kooperatiflerde denetim raporunun bulunup bulunmadığına
bakılır.
(4) Mevzuata uygun olarak hazırlanmayan raporlar, genel kurul toplantılarında görüşülemez. Görüşülmesi halinde görevli temsilcilerce toplantı tutanağına gerekli şerh düşülür.
Yönetim kurulu ve denetleme organı yıllık faaliyet raporları ile dış denetim raporunun mevzuat
hükümlerine uygun olmaması nedeniyle görüşülememesi, yönetim ve denetim kurullarının ibra
edilmedikleri anlamına gelmez.
Suç duyurusu
MADDE 22 – (1) Genel kurulu yasal süresinde toplanacak şekilde çağıran ancak, İl
Müdürlüğüne yapılan temsilci görevlendirilmesi talebinde süreye uymayan ya da temsilci talebine yönelik başvuruda belge eksikliği bulunan kooperatiflerin yöneticileri hakkında çağrıyı
süresinde yapmış olmaları nedeniyle suç duyurusunda bulunulmaz.
(2) Olağan genel kurulu süresinde toplantıya çağırmayan faal kooperatiflerin yönetim
kurulu üyeleri hakkında Kanunun ek 2 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, İl Müdürlüğünce
Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Bakanlık tarafından yapılan sınavlar
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce ilgili Bakanlıkça
yapılan Bakanlık Temsilciliği Sınavında başarılı olanlar, kooperatif genel kurul toplantılarında
temsilci olarak görevlendirilmeye devam ederler.
Genel kurul toplantısına katılma hakkını haiz ortakları gösteren mevcut listeler
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bakanlık temsilcisine 14 üncü maddenin ikinci fıkrasının
(b) bendi ile verilen görev KOOPBİS’in yayına alınmasından sonra hüküm ifade eder. KOOPBİS
yayına alınıncaya kadar geçecek sürede kooperatifler ve üst kuruluşları, genel kurul toplantısına
katılma hakkını haiz ortakları gösteren listeleri bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önceki usullere göre almaya devam ederler.
Yürürlük
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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Ticaret Bakanlığından:
KOOPERATİFÇİLİK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çalışma konusu, ortak sayısı ve ciro gibi kıstaslara göre belirlenen kooperatif ve üst kuruluşlarında yönetim ve denetim kurulu asıl veya
yedek üyeleri için Ticaret Bakanlığı veya Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca verilecek kooperatifçilik eğitim programının süresini, konularını, eğitim sonucunda
yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 55 inci ve 65 inci maddelerinin üçüncü fıkraları uyarınca çalışma konusu, ortak sayısı
ve ciro gibi kıstaslara göre belirlenen kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim ve denetim kurulu asıl ve yedek üyelerinin, 18/4/1972 tarihli ve 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve
Birlikleri Kanununun 20 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim ve denetim kurulu asıl ve yedek üyelerinin ve 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı
Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca bu kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerinin alması gereken
kooperatifçilik eğitimine ilişkin süreci kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 1163 sayılı Kanunun 55 inci ve 65 inci maddelerinin
üçüncü fıkraları ile 1581 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrası ve 4572 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,
b) Eğitici: Kooperatifçilik eğitimini verecek olan kişiyi,
c) Eğitim Sağlayıcı: Ticaret Bakanlığı ile yapılacak protokol çerçevesinde bu Yönetmelikte belirlenen eğitim vermeye yetkili üniversiteleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşlarını ve kooperatif üst kuruluşlarını,
ç) Faal kooperatif: 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 81 inci maddesine göre dağılmayan kooperatif ve üst kuruluşlarını,
d) Genel Müdürlük: Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünü,
e) İl Müdürlüğü: Tarımsal amaçlı kooperatifler ve üst kuruluşları için Tarım ve Orman
İl Müdürlüğünü; yapı kooperatifleri ve üst kuruluşları için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği
İl Müdürlüğünü; diğer kooperatifler ve üst kuruluşları için Ticaret İl Müdürlüğünü,
f) İlgili Bakanlık: 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamındaki tarımsal amaçlı kooperatifler ve üst kuruluşları için Tarım ve Orman Bakanlığını, yapı kooperatifleri ve üst kuruluşları için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını ve diğer kooperatifler ve üst kuruluşlar için Ticaret Bakanlığını,
g) Kanun: 1163 sayılı Kooperatifler Kanununu,
ğ) Kooperatif: Kanuna, 1581 sayılı Kanuna ve 4572 sayılı Kanuna göre faaliyet gösteren kooperatifler ile bunların üst kuruluşlarını,
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h) Kooperatif Bilgi Sistemi (KOOPBİS): Kanunun ek 5 inci maddesinin birinci fıkrası
uyarınca oluşturulan bilgi sistemini,
ı) Kooperatifçilik eğitimi: Kanunun 55 inci ve 65 inci maddelerinin üçüncü fıkraları;
1581 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrası ve 4572 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca bu Yönetmelikle çalışma konusu, ortak sayısı ve ciro gibi kıstaslara
göre belirlenen kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim ve denetim kurulu asıl ve yedek üyesi
olmak için alınması gereken eğitimi,
i) Protokol: Kooperatifçilik eğitimi vermek üzere yetkilendirilecek Eğitim Sağlayıcı ile
Bakanlık arasında imzalanacak yazılı belgeyi,
j) Üye: Kanun ile 1581 sayılı Kanuna tabi kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim ve
denetim kurulu asıl ve yedek üyelerini, 4572 sayılı Kanuna tabi kooperatif ve üst kuruluşlarının
yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Kooperatifçilik Eğitimi ve Şartları
Üyeleri eğitim şartına tabi kooperatifler
MADDE 5 – (1) Aşağıdaki şartlardan birini sağlayan faal kooperatiflerin üyeleri eğitim
şartına tabidir:
a) Esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet, tarım satış, tarım kredi ve pancar ekicileri kooperatifleri,
b) İnşaat ruhsatı alınmış ve ortak sayısı 50 veya daha fazla olan yapı, turizm geliştirme
ve gayrimenkul işletme konularında faaliyet gösteren kooperatifler,
c) Ortak sayısı 50 veya daha fazla olan taşıma konularında faaliyet gösteren kooperatifler,
ç) Faaliyet konusuna bakılmaksızın 20 milyon Türk lirası ve üstü net satış hasılatı olan
kooperatifler,
d) Faaliyet konusuna bakılmaksızın 1.000 ve daha fazla ortağı bulunan kooperatifler.
(2) Birinci fıkranın (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde yer alan kriterler için, seçimin yapıldığı genel kurul toplantı tarihi esas alınır.
Kooperatifçilik eğitimini alacaklar
MADDE 6 – (1) 5 inci maddede sayılan kooperatiflerin üyelerinin, seçilmelerini takiben en geç 9 ay içinde, kooperatifçilik eğitimini tamamlamaları şarttır.
(2) Kooperatiflerde bu Yönetmelik hükümleri uyarınca eğitim alan üyeler için kooperatif üst kuruluşlarında veya farklı amaçlı kooperatiflerde de görev almaları halinde yeni bir
eğitim alma şartı aranmaz.
(3) 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentlerinde sayılanlar kooperatifçilik
eğitiminden muaftır.
Kooperatifçilik eğitimi başvuruları
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında kooperatifçilik eğitimi alması gereken
kişiler, verilecek eğitimin şekline göre istenilen bilgi ve belgeler ile birlikte Eğitim Sağlayıcıya
başvuruda bulunur.
(2) Kooperatifçilik eğitimi ücreti eğitim alan kişiler tarafından ödenir. Üyeler eğitim
için ödedikleri ücreti kooperatife rücu edemez.
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Kooperatifçilik eğitiminin süresi ve şekli
MADDE 8 – (1) Kooperatifçilik eğitimi süresi Bakanlık tarafından belirlenir. Kooperatifçilik eğitimi, 30 ders saati temel konular ve 10 ders saati destekleyici konulardan olmak
üzere en az 40 ders saatinden oluşur. Her bir ders saati 50 dakikadır. Eğitim süresinin en az
4/5’inin tamamlanması şarttır.
(2) Kooperatifçilik eğitimi, yüz yüze yapılabileceği gibi uzaktan eğitim şeklinde de yapılabilir.
Uzaktan eğitimin temel prensipleri
MADDE 9 – (1) Uzaktan eğitim yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen kooperatifçilik
eğitiminde kullanılacak sistemin;
a) Farklı kaynak ve farklı sistemlerde çalıştırılabilir, değişik eğitim setleri ile yeniden
kullanılabilir, yönetilebilir ve izlenebilir, kullanıcılar tarafından kolayca erişilebilir, sağlam ve
kullanıcı talebini karşılayabilir nitelikte olması,
b) Eğitim esnasında kullanıcıların katılımına imkân sağlayan etkileşimli ve eş zamanlı
yapıda olması,
c) Katılımcıların sisteme giriş ve çıkışları, sistemde geçirdikleri süreler, kullanıcıların
eğitimin ne kadarını tamamladığı ve benzeri verileri kayıt altına alabilir, izleyebilir ve raporlayabilir olması
gerekir.
Kooperatifçilik eğitimi konuları
MADDE 10 – (1) Kooperatifçilik eğitimi konuları; ilgili Bakanlıkların görüşü alınarak
Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenir.
(2) Kooperatifçilik eğitimi; temel ve destekleyici konular olmak üzere asgari olarak
Ek-1’de belirtilen konuları kapsar.
(3) Kooperatifin çalışma konusuna göre yapılacak protokol ile ilave destekleyici konular
belirlenebilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Belgelendirme Süreci
Katılım belgesi
MADDE 11 – (1) Eğitim Sağlayıcı tarafından eğitimi tamamlayanlara kooperatifçilik
eğitimi katılım belgesi verilir.
(2) Katılım belgesinde, kooperatifçilik eğitimini tamamlayanların adı ve soyadı, kimlik
numarası, veriliş tarihi ve geçerlilik süresine ilişkin bilgilerin yanı sıra belge numarası ve benzeri bilgiler bulunur.
Belgenin iptali
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca gerçeğe aykırı olarak bilgi verildiği, sahte belge kullanıldığı veya katılım belgesi alma koşullarının yitirildiğinin tespit edilmesi durumunda kooperatifçilik eğitimi katılım belgesi Bakanlıkça derhal iptal edilir ve ilgili
Bakanlığa bildirilir.
(2) İptal işlemi, gerekçesi belirtilmek suretiyle belgenin verildiği makam tarafından
başvuru sahibine bildirilir.
Belgenin geçerlilik süresi ve yenilenmesi
MADDE 13 – (1) Kooperatifçilik eğitimi katılım belgesinin geçerlilik süresi 8 yıldır.
(2) Bu sürenin sonunda kooperatiflerde üye olarak görev yapmak isteyenlerin 9 ay içerisinde Bakanlık tarafından belirlenecek konularda 10 saatten az olmamak üzere yenileme eğitimi alarak katılım belgelerini yenilemeleri şarttır. Yenileme eğitimi sonucunda alınan katılım
belgelerinin süresi de 8 yıldır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim Sağlayıcı ve Yapılacak Protokol
Eğitim Sağlayıcı ve başvuru süreci
MADDE 14 – (1) Kooperatifçilik eğitimi Bakanlık tarafından veya Bakanlıkça yetkilendirilecek Eğitim Sağlayıcı tarafından verilir.
(2) Bu Yönetmelik kapsamında Bakanlık tarafından yetkilendirilmeyen kurum ya da
kuruluşlar kooperatifçilik eğitimi veremez.
(3) Eğitim Sağlayıcı kooperatifçilik eğitimi vermek üzere Bakanlığa yazılı olarak başvurur. Eğitim Sağlayıcı eğitim programını, eğitim içeriğini, eğitim süresini, eğitim verecek uzman ve akademisyenlerin yeterliklerini kanıtlayacak özgeçmişleri, yüz yüze eğitim için kullanılacak fiziki ortamları, çevrimiçi eğitim için kullanılacak dijital programları, internet alt yapısına ilişkin bilgileri ve eğitim ücret tarifesini gösterir raporu başvurusuyla birlikte Bakanlığa
sunar.
(4) Bakanlıkça yapılacak değerlendirme neticesinde uygun görülen başvurular kabul
edilerek Bakanlık ve Eğitim Sağlayıcı arasında imzalanacak protokol ile Eğitim Sağlayıcıya
kooperatifçilik eğitimi verebilmesi için azami 4 yıl süre ile yetki verilir.
(5) Protokolün yürürlükte olduğu sürece ücret tarifesi, geçerli olacağı yıldan bir önceki
yılın Aralık ayına kadar Bakanlığın bilgisine sunulur. Bakanlık, bu tarifenin; benzer eğitim kuruluşlarının ücret tarifeleri ile günün ekonomik ve sosyal koşullarını göz önünde bulundurarak,
fahiş ya da aşırı düşük olduğunu değerlendirdiğinde Eğitim Sağlayıcıdan açıklama ve revizyon
isteyebilir.
(6) Eğitim Sağlayıcının başvurusu, başvuru talebinin Bakanlığa ulaştığı tarihten itibaren
bir ay içinde değerlendirilerek neticelendirilir. Başvuru neticesi Bakanlıkça başvuru sahibine
yazılı olarak bildirilir.
(7) Kooperatifçilik eğitiminin, Bakanlık tarafından verilmesi halinde, tahsil edilen eğitim ücret tutarları bütçeye gelir kaydedilir.
Eğitim Sağlayıcının yükümlülükleri
MADDE 15 – (1) Eğitim Sağlayıcı;
a) Eğitim takvimini, programını ve kontenjanları belirlemekle,
b) Eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin edilmesiyle,
c) Yaptıkları planla ilgili eğitim notlarını hazırlayıp programın başlamasından en az 15
gün önce Bakanlığa vermekle,
ç) Programda belirtilen konuları işlemek ve konuların eğitime katılanlar tarafından dikkatle izlenmesini sağlayacak önlemleri almakla,
d) Eğitim programında yer alan konularda yeterli bilgi ve öğretme yeteneğine ve güçlü
iletişim becerilerine sahip olan eğiticileri sağlamakla,
e) Her yıl ocak ayında bir önceki yıl içinde gerçekleştirdikleri eğitim faaliyetinin kapsamı ve içeriği konusunda Bakanlığa rapor sunmakla,
yükümlüdür.
Eğiticilerde bulunması gereken nitelikler
MADDE 16 – (1) Uzmanlık alanının Ek-1’de yer alan konulara uygun olması şartıyla
temel ve destekleyici konulardan oluşan kooperatifçilik eğitimini verecek olan eğiticiler aşağıda
belirtilen niteliklerden en az birini haiz olmalıdır:
a) Üniversitelerin hukuk, siyasal ve iktisadi ve idari bilimler fakültelerinde doktora düzeyinde eğitimini tamamlamış olması,
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b) Kooperatifçilik konularında yüksek lisans veya doktora eğitimini tamamlamış olması,
c) Bakanlıkta müfettiş veya Genel Müdürlükte şube müdürü, uzman, daire başkanı ve
daha üst görevlerde en az 5 yıl çalışmış olması,
ç) Kooperatif üst kuruluşlarında, denetimle görevli personel, temsile yetkili müdür ve
daha üst görevlerde en az 8 yıl iş akdi ile çalışmış olması,
gerekir.
Bakanlıkça yapılacaklar
MADDE 17 – (1) Bakanlık; Eğitim Sağlayıcı ile tanzim edilen protokol çerçevesinde
kooperatifçilik alanında işbirliği yapılan faaliyetlere, programlara, eğitimlere, seminerlere ilişkin duyuru Bakanlığın internet sitesinde yayınlanır. Gerekli görüldüğünde, işbirliği yapılması
gereken diğer kurum ve kuruluşlarla temasa geçerek faaliyetlerin etkin şekilde yürütülmesi
için destek verir.
(2) Kooperatifçilik eğitimini tamamlayanların kayıtları KOOPBİS’te tutulur.
Protokolün taraflarının sorumlulukları
MADDE 18 – (1) Bakanlık ve Eğitim Sağlayıcı işbirliği içerisinde yürütülen eğitimler
ile diğer ortak faaliyetlerin uygulanması esnasında, yetki alanları içerisinde ve sorumluluklarına
uygun olarak hareket ederler.
(2) Eğitim Sağlayıcı, kooperatifçilik eğitimini tamamlayanların verilerini KOOPBİS’e
işler, ayrıca Ocak ayı sonuna kadar bir önceki yılın bilgilerini yazılı olarak ilgili Bakanlığa bildirir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Kooperatifçilik eğitiminin izlenmesi ve takibi
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik gereğince kooperatifçilik eğitimi alması zorunlu üyelerin süresi içinde eğitim alıp almadıklarının denetimi il müdürlükleri tarafından yapılır. Bu
denetimlerden sonra il müdürlükleri tarafından eğitim şartını sağlamayan üyelere gerekli uyarılar yazılı olarak yapılır.
Mevcut üyelerin durumu
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihte görev süresi devam
eden üyelerde, yapılacak ilk seçimlere kadar kooperatifçilik eğitim şartı aranmaz. Kanunun
55 inci ve 65 inci maddelerinin üçüncü fıkralarında yer alan 9 aylık süre 31/12/2022 tarihine
kadar seçilecek yönetim kurulu üyeleri ve denetçiler için bu tarihten itibaren başlar.
Muafiyet
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihe kadar Bakanlıkça yürütülen Kooperatifçilik E-Sertifika Programını (KOOP-ES) tamamlayarak sertifika alanlar,
kooperatifçilik eğitiminden bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 8 yıl süreyle muaftır.
Bu sürenin sonunda sertifika alanların yenileme eğitimine katılımı zorunludur.
Yürürlük
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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Ticaret Bakanlığından:
KOOPERATİFLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK
GENEL KURULLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kooperatif genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve
esasların düzenlenmesidir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; kooperatif, kooperatif birlikleri, kooperatifler merkez
birlikleri ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliği genel kurullarına elektronik ortamda katılmaya,
öneride bulunmaya, görüş açıklamaya ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları, genel kurullara
elektronik ortamda katılmaya ve oy vermeye ilişkin anasözleşme hükmünün örneğini, ortak
ve temsilci tarafından oy kullanılma esaslarını, Elektronik Genel Kurul Sisteminin işleyiş esaslarını ve bu sistemin katılımcılarının yükümlülüklerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 45 inci maddesinin yedinci fıkrasına dayanılarak düzenlenmiştir.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Ticaret Bakanını,
b) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,
c) Bakanlık temsilcisi: 1163 sayılı Kanunun 87 nci maddesi uyarınca kooperatif, kooperatif birliği, kooperatif merkez birliği, Türkiye Milli Kooperatifler Birliği genel kurullarında
bulundurulması gereken Bakanlık temsilcisini,
ç) Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS): 1163 sayılı Kanunun 45 inci maddesinin
yedinci fıkrası uyarınca elektronik ortamda genel kurul yapacak kooperatiflerin kuracakları
veya destek hizmeti alabilecekleri bilişim sistemini,
d) Elektronik ortamda katılma: Kooperatif genel kurul toplantılarına EGKS’den katılmayı, görüş açıklamayı, öneride bulunmayı ve oy kullanmayı,
e) Güvenli Elektronik İmza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 4 üncü maddesinde tanımlanan elektronik imzayı,
f) Kanun: 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununu,
g) Kooperatif: 1163 sayılı Kanun, 18/4/1972 tarihli ve 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu ve 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve
Birlikleri Hakkında Kanun kapsamında faaliyet gösteren kooperatifleri, kooperatif birlikleri,
kooperatifler merkez birlikleri ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliğini,
ğ) Kooperatif Bilgi Sistemi (KOOPBİS): Kanunun ek 5 inci maddesinin birinci fıkrası
uyarınca oluşturulan bilgi sistemini,
h) Ortak: Kanun hükümleri uyarınca kooperatif genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılma hakkı olan gerçek veya tüzel kişiyi,
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ı) Temsilci: Kanunun 49 uncu maddesinde belirtilen hususlara göre kooperatif ortağını
temsil etmeye yetkili kişiyi,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Kurul Öncesi İşlemler
Genel kurula katılmaya ve oy vermeye ilişkin anasözleşme hükmü örneği ve uygulama
MADDE 5 – (1) Kanunun 45 inci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca EGKS’yi uygulayacak kooperatif anasözleşmesinde, Ek-1’de yer alan hükmün genel kurul toplantısının düzenlendiği bölüm altında ayrı bir madde olarak değiştirilmeden yer alması zorunludur.
(2) Anasözleşmelerinde Ek-1’de yer alan anasözleşme hükmü bulunan kooperatifler,
yapacakları elektronik ortamdaki genel kurul toplantısında, ortakların ve temsilcilerin genel
kurula elektronik ortamda katılabilmelerini ve oy verebilmelerini sağlamak zorundadır.
Genel kurula ilişkin bilgi ve belgelere erişimin sağlanması
MADDE 6 – (1) Kanunun 45 inci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca EGKS’yi uygulayacak kooperatiflerin, genel kurul toplantılarına ilişkin Kanun ve anasözleşme gereği yapılması zorunlu olan çağrıları, genel kurul öncesi ortakların incelemesine sunulması zorunlu olan
belgeleri ve toplantı gündemine ilişkin belgeleri güvenli elektronik imzalı olarak Kanunda öngörülen süreler içinde 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve
ilgili mevzuat hükümleri kapsamında EGKS’de ortakların erişimine sunar.
Genel kurula katılma bildirimi
MADDE 7 – (1) Genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla
katılmak isteyen ortaklar bu tercihlerini EGKS’den bildirir.
(2) Genel kurula temsilcinin katılacağı durumda temsilcinin kimlik bilgisinin EGKS’ye
kaydedilmesi zorunludur. Temsilcinin toplantıya şahsen katılacağı durumlarda da yetkilendirme
bu şekilde yapılabilir. Ortak, temsilci tayin ederken temsilcisini genel olarak yetkilendirebileceği gibi her bir gündem maddesine ilişkin ayrı ayrı da yetkilendirebilir. Temsilci, temsil edilenin talimatına uygun oy kullanır. Talimata aykırılık, oyu geçersiz kılmaz. Temsil edilenin
temsilciye karşı hakları saklıdır.
(3) Genel kurula elektronik ortamda katılımda yalnızca ortaklar temsilci olarak tayin
edilebilir ve bir ortak birden fazla ortağı temsil edemez. Toplantıya şahsen katılımda Kanunun
49 uncu maddesi çerçevesinde temsile ilişkin hükümler saklıdır.
(4) Tüzel kişi ortak adına, birinci ve ikinci fıkralar uyarınca EGKS’de yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun
1526 ncı maddesinin dördüncü fıkrası gereğince tüzel kişi ortak namına kendi adlarına üretilen
güvenli elektronik imzayla imzalanması gerekir.
(5) Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılacağını bildiren ortak bu tercihini
EGKS’de geri alabilir. Elektronik ortamda katılma yönündeki bu talebini geriye almayan ortağın kendisi veya temsilcisi genel kurul toplantısına şahsen katılamaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Genel Kurul Anındaki İşlemler
Genel kurula katılma
MADDE 8 – (1) Genel kurula elektronik ortamda katılım, ortakların ve temsilcilerin
güvenli elektronik imzaları ile EGKS’ye girmeleriyle gerçekleşir.
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(2) Toplantıya elektronik ortamda katılan ortaklara ve temsilcilere ilişkin liste toplantı
başlamadan önce EGKS’den alınır. Bu liste, toplantıda hazır bulunanlar listesinin oluşturulmasında kullanılır.
Genel kurulun açılması
MADDE 9 – (1) Genel kurul toplantısı fiili ve elektronik ortamda aynı anda açılır. Toplantının açılabilmesi için Kanun, ilgili mevzuat ve anasözleşmede yer alan şartların yerine getirildiğinin Bakanlık temsilcisince de tespiti zorunludur. EGKS’deki teknik işlemlerin toplantı
anında yerine getirilmesi için toplantı başkanı tarafından uzman kişiler de görevlendirilebilir.
Görüş iletme
MADDE 10 – (1) Ortak ve temsilci, elektronik ortamda katıldığı genel kurul toplantısında görüşlerini elektronik olarak iletir.
Oy verme
MADDE 11 – (1) Genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılanlar, toplantı başkanının ilgili gündem maddesine ilişkin oylamaya geçildiğini bildirmesinden sonra, oylarını
EGKS üzerinden kullanır.
(2) Gizli oylamalarda kullanılan elektronik oyların gizliliğini koruyacak her türlü tedbir
alınır.
(3) Her gündem maddesinin toplantı başkanının oylamaya geçildiğini bildirmesinden
sonra ayrı ayrı oylanması zorunludur. Ortak ve temsilci ilgili gündem maddesine ilişkin olarak
verdiği oyu değiştiremez. Oylama sonucu, EGKS üzerinden toplantı başkanına iletilir. Toplantı
başkanı bu sonucu ve varsa elektronik ortamda gönderilen muhalefet şerhini tutanağa işletir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Kooperatiflerin yükümlülükleri
MADDE 12 – (1) Kanunun 45 inci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca genel kurul
toplantısına elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sistemini uygulayacak kooperatifler
ile bu amaçla destek hizmeti sunacak şirketler aşağıda belirtilen yükümlülükleri de yerine getirmek zorundadır:
a) Kooperatifler, kendi kuracakları EGKS'nin Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine
uygunluğunu Bakanlık tarafından belirlenip Bakanlığın internet sayfasında yayımlanan usul
ve esaslar doğrultusunda tespit ettirip tescil ve ilan ettirmek zorundadır.
b) Kooperatiflerin kendisi ve varsa destek hizmeti aldıkları şirketler, EGKS’de yapılan
tüm işlemlere ilişkin kayıtları, genel kurula elektronik ortamda katılan ortakların ve temsilcilerin kimlik bilgilerini, elektronik ortamda, bunların gizliliğini ve bütünlüğünü sağlayarak on
yıl süreyle saklamak zorundadır.
c) Kooperatiflerin EGKS’yi kurmak yerine destek hizmeti alımını tercih etmeleri durumunda destek hizmeti alınan şirket için de (a) bendi hükmü uygulanır. EGKS’den kaynaklanan nedenlerle hak sahiplerinin uğrayacağı zararlardan gerek destek hizmeti alan kooperatifin,
gerek destek hizmeti veren şirketin sorumluluğu genel hükümlere göre belirlenir.
ç) Kooperatiflerin kendisi ve varsa destek hizmeti aldıkları şirketler, hukuka aykırı olarak kişisel verilerin işlenmesini ve bu verilere erişilmesini önlemek amacıyla gerekli her türlü
teknik ve idari tedbirleri alır.
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Elektronik genel kurul sistemindeki işlemler
MADDE 13 – (1) EGKS üzerinden oluşturulan belgeler; toplantı başkanlığını oluşturan
üyeler, kooperatif yönetim kurulu üyeleri ve Bakanlık temsilcisi tarafından güvenli elektronik
imza ile de imzalanabilir.
Bakanlığın düzenleme yetkisi
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili tereddütleri gidermeye, uygulamayı düzenlemeye ve EGKS’nin taşıması gereken teknik ve güvenlik kriterlerine ilişkin
usul ve esasları belirlemeye Bakanlık yetkilidir.
(2) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; kooperatif ve üst kuruluşlarının genel kurul toplantılarına ilişkin diğer mevzuat hükümleri kıyasen uygulanır.
Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) KOOPBİS’te EGKS’ler ile elektronik ortamda veri alışverişini mümkün kılan altyapı kuruluncaya kadar genel kurul belgeleri toplantı bitiminde, toplantı
başkanı tarafından, Bakanlık temsilcisinin kurumsal elektronik posta adresine veya Kayıtlı
Elektronik Posta hesabına gönderilir ya da elektronik belge taşımaya ve saklamaya elverişli
bir ortam içinde Bakanlık temsilcisine teslim edilir.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Ek-1
Genel Kurula Katılmaya ve Oy Vermeye İlişkin Anasözleşme Hükmü Örneği
Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım
Kooperatifin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan ortakları bu toplantılara,
24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 45 inci maddesinin yedinci fıkrası
uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Yönetim kurulu tarafından karar alınması veya genel
kurul tarihinden 20 gün önce 4’ten az olmamak üzere ortakların en az 1/10’unun yazılı olarak
talep etmesi halinde genel kurul toplantısı elektronik ortamda yapılır. Kooperatif, 14/1/2022
tarihli ve 31719 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kooperatiflerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca ortaklarının genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve
oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç
için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında anasözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden ortakların ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden:
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel
Müdürlüğünde görev yapan Devlet memurları ve sözleşmeli personelin disiplin amirlerini belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
merkez ve taşra teşkilatında 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel
Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (b) ve
(c) bentlerine göre görev yapan Devlet memurları ve sözleşmeli personel hakkında uygulanır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 29/4/2021 tarihli ve
3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Disiplin amirleri
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin disiplin amirleri Ek-1 sayılı
Cetvelde gösterilmiştir.
Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat
MADDE 5 – (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Kanun, 399
sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler
MADDE 6 – (1) 21/6/2012 tarihli ve 28330 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet
Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Disiplin Amirleri Yönetmeliği ile 21/6/2012 tarihli ve 28330 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Kadrolu Personel Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel
Müdürü yürütür.
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TEBLİĞLER
Ticaret Bakanlığından:
İTHALATTA STANDARTLARA UYGUNLUK DENETİMİ TEBLİĞİ
(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2022/1)’NDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2022/26)
MADDE 1 – 31/12/2021 tarihli ve 31706 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi:
2022/1)’nin Ek-1’inde yer alan “7225.30.90.00.00” GTİP numaralı madde aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı GTİP numaralı maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
31/12/2021

31706 (4. Mükerrer)

—— • ——
Ticaret Bakanlığından:
TIBBİ CİHAZLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ
(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2022/16)’NDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2022/27)
MADDE 1 – 31/12/2021 tarihli ve 31706 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi:
2022/16)’nin Ek-1’inde yer alan “3822.00.00.90.19” ibaresi “3822.90.00.00.19” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
31/12/2021

31706 (4. Mükerrer)
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Ticaret Bakanlığından:
BAZI TEKSTİL, KONFEKSİYON VE DERİ ÜRÜNLERİNİN
DENETİMİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2022/18)’DE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2022/28)
MADDE 1 – 31/12/2021 tarihli ve 31706 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (Ürün
Güvenliği ve Denetimi: 2022/18)’in Ek-1’inde yer alan “6201.12.10.00.14” ibaresi
“6201.30.10.00.14” olarak, “6201.13.90.00.13” ibaresi “6201.40.90.00.13” olarak,
“6201.92.00.00.18” ibaresi “6201.30.10.00.19” olarak değiştirilmiş, “6206.40.00.00.12” ve
“6206.40.00.00.13” GTİP numaralı maddeler yürürlükten kaldırılmış, “6206.40.00.00.11”
GTİP numaralı madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı eke “9404.90.90.00.00” GTİP
numaralı maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
31/12/2021

31706 (4. Mükerrer)

—— • ——
Ticaret Bakanlığından:
ARAÇ PARÇALARININ İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ
(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2022/25)’NDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2022/29)
MADDE 1 – 31/12/2021 tarihli ve 31706 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/25)’nin
Ek-1’inde “8708.21.10.00.00” GTİP numaralı maddede yer alan “Diğerleri” ibaresi yürürlükten
kaldırılmış ve aynı GTİP numaralı maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
31/12/2021

31706 (4. Mükerrer)
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
MUHTELİF MALZEME SATIŞI İHALE EDİLECEKTİR
TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:
1. İdarenin
Muhtelif malzeme açık ihale usulü ile satılacaktır.
a) Adresi

: ELİ. İşletme Müdürlüğü 13 Eylül mh. Atatürk cd. No.111
45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat) Fax: 612 20 13 – 613 20 13
c) Elektronik posta adresi

: elisatinalma@eli.gov.tr

2. İhale konusu malın a)-Niteliği, Türü ve Miktarı :
İhalenin – Niteliği - Türü

Dosya

İhale Tarih Teslim

No

- Saati

Süresi

2022-

10.02.2022

30

0030

14,00

Gün

Muhtelif İş Makinesi yedeği ( 83 Kalem) Hizmet dışı malzeme satışı

1- ELEKTİRİKLİ SHOVEL EKSKAVATÖR P&H 73 KALEM
1 2- DİZEL MOTOR YEDEKLERİ CUMMİNİS 3 KALEM

3- DİZEL MOTOR YEDEKLERİ KOMATSU 5 KALEM
4- DİZEL MOTOR YEDEKLERİ CATERPİLLER 2 KALEM

b)-Teslim tarihleri : Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren yukarıda
yazılı takvim günüdür.
3. İhalenin Yapılacağı yer: ELİ İşletmesi Müdürlüğü Satınalma komisyonu toplantı salonu
Soma/MANİSA
4. İhale dokümanı bedeli; ELİ İşletmesi Müdürlüğü Soma / Manisa adresinde görülebilir
ve 100.-TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları
zorunludur.
5. Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi
Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.
6. İstekliler teklif tutarının % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.
7. Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden
itibaren en az 30 gün olmalıdır.
8. İşletmemiz bu ihalelerle ilgili olarak; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisna
maddesi (3/g) kapsamında olup,( ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı
kanunlarla tabi değildir.
9. Web Sitemiz : www.eli.gov.tr
10. Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
üyeliği zorunludur.
480/1-1

14 Ocak 2022 – Sayı : 31719

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 185

HEMZEMİN GEÇİT BEKÇİLİĞİ HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
TCDD 1. Bölge Müdürlüğünden:
Demiryolu Bakım Müdürlüğü Mıntıkasındaki Mithatpaşa-Adapazarı Arası 4 Adet
Hemzemin Geçit Bekçiliği Hizmeti Alımı İşi İhale Edilecektir.
İhale Kayıt Numarası
: 2022/14207
İşin Adı
: Demiryolu
Bakım
Müdürlüğü
Mıntıkasındaki
Mithatpaşa-Adapazarı Arası 4 Adet Hemzemin Geçit
Bekçiliği Hizmeti Alımı İşi
İhale Türü - Usulü
: Hizmet Alımı - Açık İhale Usulü
1- İdarenin
a) Adresi
: 1. BÖLGE SATIN ALMA VE STOK KONTROL
SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ Rasim Paşa Mah. Org Şahap
GÜRLER Cad. No: 57 Komisyon Bürosu Haydarpaşa KADIKÖY / İSTANBUL 34716
b) Telefon ve faks numarası : 216 337 8214 - 216 337 8214
c) Elektronik posta adresi
: 1bolgealimsatim@tcdd.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi : www.malzeme.tcdd.gov.tr
2- İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı
: İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı adı:
11 Demiryolu Bakım Müdürlüğü 4 Adet Hemzemin
Geçitte 12 İşçi ile 01 Şubat - 31 Aralık 2022 Tarihleri
Arası Hemzemin Geçit Bekçiliği Hizmeti Alımı İşi
b) Yapılacağı Yer
: HAT KESİMİ HAT KİLOMETRESİ ARİFİYE ADAPAZARI 7+230 ARİFİYE -ADAPAZARI 7+553
ARİFİYE -ADAPAZARI 7+907 ARİFİYE -ADAPAZARI
8+143
c) Süresi
: 01 Şubat - 31 Aralık 2022 Tarihleri Arası 11 (On bir) AY
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin :
a) Yapılacağı yer
: TCDD 1. BÖLGE SATIN ALMA VE STOK KONTROL
SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ Rasim Paşa Mah.Org Şahap
GÜRLER Cad. No: 57 Komisyon Bürosu Haydarpaşa KADIKÖY / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati
: 24.01.2022 - 10:30
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
5- Yukarıda belirtilen hizmet alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık
İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale
dokümanında belirtilmiştir.
6- Tekliflerin TCDD 1. BÖLGE SATIN ALMA VE STOK KONTROL SERVİS
MÜDÜRLÜĞÜ Rasim Paşa Mah. Org Şahap GÜRLER Cad. No: 57 Komisyon Bürosu
Haydarpaşa - KADIKÖY / İSTANBUL 24.01.2022 Tarihine Saat 10:30 kadar verilmiş veya
gelmiş olması şarttır.
7- İhale dokümanı Rasim Paşa Mah. Org Şahap GÜRLER Cad. No: 57 Komisyon Bürosu
Haydarpaşa - KADIKÖY / İSTANBUL 34716 görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale
dokümanını satın almaları zorunlu olup; TCDD İşletmesi 1. Bölge Müd. Muhasebe ve Finansman
Servis Müdürlüğü Veznesi H.Paşa/İSTANBUL veya banka hesapları; IBAN:TR08000150015
8007293444639 TCDD işletmesi 1. Bölge Müd. Muhasebe ve Finansman Servis Müdürlüğü
hesabı. İhale doküman bedeli teşekkülümüz veznesine 250,00 TL (KDV Dahil) yatırmak şartıyla
TCDD 1. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyon Şefliğinden temin edilebilir.
8- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
9- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara
tabi değildir.
566/1-1
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6 (ALTI) ADET JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI
İHALE EDİLECEKTİR
Afyonkarahisar İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:
5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1.
fıkrası (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi hükümleri
kapsamında aşağıda bilgileri verilen 6 (Altı) Adet Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat sahası 2886
sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ihalesi yapılacaktır.
1) Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, Bayramgazi Köyü, 512 58- hektar alana sahip, K24b4, K24-b1 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 407 No’lu Jeotermal Kaynak Arama
Ruhsatlı Saha
Poligon:1
1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

Sağa (Y)

269215

266558

267144

4. Nokta
269482

Yukarı (X)

4306212

4308738

4309614

4307170
4. Nokta

Poligon:2
1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

Sağa (Y)

271000

271000

270439

269215

Yukarı (X)

4306928

4305872

4305048

4306212

2) Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, Karaarslan Köyü, 1630 61- hektar alana sahip, K25d2 paftasında aşağıda koordinatları verilen 408 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha
1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

Sağa (Y)

294000

297700

299000

299000

5. Nokta
294000

Yukarı (X)

4284806

4285406

4286000

4282000

4282000

3) Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, Bayramgazi Köyü, 2373 01- hektar alana sahip K24b4, K24-b1, K24-b2 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 409 No’lu Jeotermal Kaynak
Arama Ruhsatlı Saha.
Poligon:1
1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

Sağa (Y)

272900

274103

275187

274544

272000

6. Nokta
272000

Yukarı (X)

4310320

4310517

4310251

4306928

4305577

4309910

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

268016

268787

269769

270510

271000

271000

43100991

4311618

4311493

4310480

4309621

4306928

Poligon:2
Sağa (Y)
Yukarı (X)

7. Nokta

8. Nokta

Sağa (Y)

270071

267073

Yukarı (X)

4306555

4309689

4) Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, Başağaç Köyü, 1591 58-hektar alana sahip K24-d3,
K24-c4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 415 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı
Saha.
Poligon:1
1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

Sağa (Y)

251654

252428

252501

253982

254175

254230

7. Nokta
254243

Yukarı (X)

4271730

4272165

4272587

4274087

4273124

4273190

4273167
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Sağa (Y)
Yukarı (X)

8. Nokta
254280
4273190
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9. Nokta
255300
4271318

10. Nokta
256310
4269550

11. Nokta
256277
4269525
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12. Nokta
256290
4269500

13. Nokta
255448
4268865

14. Nokta
251648
4271724

Poligon:2
1. Nokta
259791
4273188

Sağa (Y)
Yukarı (X)

2. Nokta
259861
4274676

3. Nokta
261092
4274128

4. Nokta
261092
4271917

5. Nokta
260118
4270668

6. Nokta
258951
4273213

Poligon:3
1. Nokta
256183
4276317

Sağa (Y)
Yukarı (X)

2. Nokta
258015
4275499

3. Nokta
255376
4275499

5) Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, Nasuhoğlu ve Alacami Köyü, 2264 5-hektar alana
sahip, K24-d4, L24-a1 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 416 No’lu Jeotermal Kaynak
Arama Ruhsatlı Saha.
Sağa (Y)
Yukarı (X)

Sağa (Y)
Yukarı (X)

Sağa (Y)
Yukarı (X)

1. Nokta
241600
4267000

2. Nokta
244000
4267000

3. Nokta
244205
4267094

4. Nokta
243239
4269181

5. Nokta
245000
4270591

6. Nokta
245000
4268000

7. Nokta
246631
4268913

8. Nokta
249143
4265559

9. Nokta
247012
4264449

10. Nokta
245978
4266889

11. Nokta
245347
4266857

12. Nokta
243929
4266665

13. Nokta
243500
4264650

14. Nokta
245470
4264363

15. Nokta
245467
4264369

16. Nokta
246560
4264214

17. Nokta
245663
4263747

18. Nokta
243640
4264180

19. Nokta
240735
4264297

20. Nokta
241383
4266321

21. Nokta
239311
4266042

Sağa (Y)
Yukarı (X)

22. Nokta
240567
4267045

6) Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, Kusura Köyü, 1235-hektar alana sahip, L24-a2
paftasında aşağıda koordinatları verilen 417 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.
Sağa (Y)
Yukarı (X)

1. Nokta
258000
4254662

2. Nokta
258000
4251177

3. Nokta
254000
4251300

4. Nokta
254000
4253990

JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATLI SAHALARIN MUHAMMEN BEDELLERİ
S.N

İlçe

Köyü / Kasabası

Alan
(Hektar)

Muhammen
Bedel (₺)

Geçici
Teminat (₺)

İhale Tarihi

İhale
Saati

1

MERKEZ

Bayramgazi

512,58

250.000,00

7.500,00

26.01.2022

11.00

2

MERKEZ

Karaarslan

1630,61

400.000,00

12.000,00

26.01.2022

11.00

3

MERKEZ

Bayramgazi

2373,01

400.000,00

12.000,00

26.01.2022

11.00

4

SANDIKLI

Başağaç

1591,58

400.000,00

12.000,00

26.01.2022

11.00

5

SANDIKLI Nasuhoğlu-Alacami

2264,5

400.000,00

12.000,00

26.01.2022

11.00

6

SANDIKLI

1235

300.000,00

9.000,00

26.01.2022

11.00

Kusura
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İhale Şartname ve Eklerinin Alınacağı Yer ve Hangi Şartlarda Alınacağı: İhaleye girecek
olan istekliler, ihale şartname ve eklerini ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde Merkez Dörtyol
Mahallesi Küçükçobanlı Yolu Küme Evler No: 1 adresinde bulunan Afyonkarahisar İl Özel
İdaresi Encümen Müdürlüğünde görebilirler.
İhalenin Yapılacağı ve Tekliflerin Verileceği Yer: Dörtyol Mahallesi Küçükçobanlı Yolu
Küme Evler No: 1’de bulunan Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğü (İhale İl
Encümeni Toplantı Salonunda yapılacaktır.)
Yapılacağı Tarih/Saat: Yukarıda belirtilen tarih ve saatte sırasıyla ayrı ayrı yapılacaktır.
Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü.
Son Teklif Verme Tarih/Saati: 26.01.2022 Çarşamba Günü ihale saatine kadar.
İhaleye Katılma Belgeleri:
İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri zarf içerisinde komisyona sunacaklardır.
Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası.
Gerçek kişi istekliler;
1- Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi.
2- Noter tasdikli imza beyannamesi.
3- T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti.
4- Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter
tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
Tüzel Kişi İstekliler;
1) Şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar
ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu (statüsünde jeotermal
kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan) gösterir Ticaret
Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti. Belirtilen ifadenin olmaması durumunda ticaret sicil
gazetesinde 5686 sayılı Yasanın 4/2. maddesine göre statü değişikliği yapacağına dair
taahhütname.
2) Yönetimin onaylı imza sirküleri.
3) İhaleye tüzel kişilik adına, yetkili olarak katılacakların noter tasdikli yetki belgeleri ve
imza sirküleri vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri.
*İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen muhammen bedelin % 3’ü oranında geçici teminat.
(Ziraat Bankası TR 700001000021364301215012 İban nolu İl Özel İdare Hesabına
yatırılacak)
*Kesinleşmiş Vergi Borcu olmadığına dair belge.
*Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik borcu olmadığına dair belge.
*İhale bedeli ve KDV peşin olarak ödenecektir.
*Yukarıda belirtilen muhammen bedel tutarlarından KDV hariç olup ihale bedeli
üzerinden KDV ayrıca ödenecektir.
*İhaleye katılmak isteyenlerin ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını
veya noter tasdikli suretlerini en geç ihale saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına teslim
etmeleri gerekmektedir.
*Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak
müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
*İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedel tespitinde serbesttir.
İlan olunur.
464/1-1
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YAPIM VEYA ONARIM KARŞILIĞI KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünden:
Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve
Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira
bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “2886 sayılı Devlet İhale Kanunu” kapsamında uzun
süreli olarak (Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.
İhaleye Konu Vakıf Taşınmazın;
İl’i
Mahallesi
Ada
Yüzölçümü
Cinsi

İstanbul
Tarabya
522
27.206,40 m2
Arsa

İlçesi
Cadde-Sok.-Mevkii
Parsel
Hisse Miktarı
Vakfı

Sarıyer
Şalcıkır Cad.- Doğan Sok.
24 parsel
Tam
Vakıflar Genel Müdürlüğü

İhaleye Konu İş’in;
Adı-Niteliği
Mevcut İmar DurumuFonksiyonu

İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, 522 Ada, 24 Parsel, (Arsa) 30 Yıl Süreli
Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama İşi.
Özel Eğitim Tesisleri Alanı

İhale Usulü

Kapalı Teklif (2886 Sayılı Kanunun 35-a maddesi)

Süresi

30 Yıldır. (Proje ve İnşaat: 5 Yıl + Kullanma-İşletme: 25 Yıl) İşin
süresi ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması, yer
teslim tarihinin 12 (Oniki) aydan fazla olmaması.

Asgari Aylık Kira Bedeli

1. Yıl Aylık: 100.000,00.-TL (YüzbinTürkLirası)+(İhale Artışı)
2. 3. 4. 5. Yıllar aylık kira bedelinin; Her yıl bir önceki yılın kira
bedelinin TÜFE oranında (Tüketici Fiyat endeksindeki on iki aylık
ortalamalara göre değişim oranında) artırılarak,
6. Yılın başından itibaren Aylık; 4.390.000,00.-TL
(DörtmilyonüçyüzdoksanbinTürkLirası)+(İhale Artışı)
7. Yıldan itibaren sözleşme süresi sonuna kadar her yıl, bir önceki yılın
kira bedelinin TÜFE oranında (Tüketici Fiyat endeksindeki on iki
aylık ortalamalara göre değişim oranında) artırılarak belirlenecektir.

Tahmin Edilen Bedel
(Bu bedel Meclis Kararında
inşaat süresince (İlk 5 yıl)
belirlenen kira bedelleri ile
birlikte inşaat maliyetinin
toplamıdır.)

137.000.000,00.-TL (YüzotuzyedimilyonTürkLirası)

Geçici Teminat

4.110.000,00.-TL (DörtmilyonyüzonbinTürkLirası)

İhale Dokümanlarının:
(Görüleceği-Satın alınacağı ve
Teslim Edileceği) Adres

Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü Caddesi,
No: 2 Kat: 2 (Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğü İhale Bürosu)
Taksim-Beyoğlu / İSTANBUL
Tlf. 0212 251 8810 (Dahili:7250-7302)
e-mail :istanbul@vgm.gov.tr. - İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr

İhale Doküman Bedeli

1.000,00-TL

İhalenin Yapılacağı Adres

Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü Caddesi,
No: 2, Kat: 7 (İhale Salonu) Taksim-Beyoğlu/İSTANBUL

İhale Tarih ve Saati

25/01/2022 - 14:00
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İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve İsteklilerde Aranan Şartlar;
1-) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, Şartnamenin (11.3.)
maddesine uygun olarak hazırlanmış (Dış Zarf) içerisinde yukarıda belirtilen İhale Tarih ve
Saatine Kadar belirtilen adrese Elden Teslim Etmeleri veya Posta Yoluyla Ulaştırmaları
Gerekmektedir. (Teklif verilecek son saate kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye
alınmaz.)
a) İletişim Bilgi Formu: Türkiye’ de tebligat için adres beyanı, telefon, fax numarası,
elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek: 1),
b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya
ilgili meslek odası belgesi,
b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya
Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline
kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış
sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin
bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış
olması gerekir.)
c) İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri: Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve
ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza
Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
c.1. Gerçek kişi olması halinde; Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza
beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
c.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin
aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
d) Vekâletname ve Noter Tasdikli İmza Beyannamesi: İstekli adına vekâlet edilmesi
halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter
tasdikli vekâletnamesiyle noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz
edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
e) Geçici Teminat Mektubu (Ek: 2) veya Geçici Teminat Bedelinin Yatırıldığına Dair
Makbuz; Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu ve Ek Teminat Mektubu (Ek: 2) veya geçici
ve ek teminat bedelinin İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü Mazbut Vakıflar adına Vakıfbank
Beyoğlu/Taksim Şubesinde bulunan (TR940001500158007309657514) numaralı İdare hesabına
(İşin adı ile birlikte ihaleye katılan tüzel veya gerçek kişiliğin adı-soyadı/unvanı ile vergi
numarası ve Geçici Teminat Bedeli olduğu belirtilmek suretiyle) nakit olarak yatırıldığına dair
geçici teminat makbuzu.
f) Ortak Girişim Beyannamesi: İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe
uygun olarak hazırlanmış Ortak Girişim Beyannamesi, (Ek: 3)
g) Banka Referans Mektubu: Tahmin edilen bedelin % 10’u kadar kullanılmamış nakit
kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek: 4) (Banka
referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahildüzenlenmiş olması gerekmektedir.)
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h) İş Deneyim Belgesi veya Alt Yüklenici Taahhütnamesi: Benzer İş (11.06.2011 tarih ve
27961 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği”nde
belirtilen (B) Üst Yapı (Bina) İşleri (III. Grup Bina İşleri) olarak belirlenen işlere ait, Tahmin
edilen bedelin % 50’sinden az olmamak üzere ihale şartnamesinde belirtilen şartlarda “İş
Deneyim Belgesi” veya İhale konusu işin söz konusu İş Deneyim Belgesine sahip alt
yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun “Alt Yüklenici Taahhütnamesi” (Ek: 5). (Alt
yükleniciler için; İdaremiz ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan ihalelere
katılmaktan yasaklı olmama şartı aranır.)
ı) Vergi Borcu Olmadığına Dair Belge: İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden
alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye
ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi
dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge,
i) Prim Borcu Olmadığına Dair Belge: İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik
Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter
tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin
verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde
prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin
internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması,
j) İhalelerden Yasaklı Olmadığına Dair Belge: İhalelere katılmaktan yasaklı
olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek: 6),
k) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,
l) Yer Görme Belgesi: İhale konusu taşınmazın/ların yerinde görüldüğüne dair, ekli
örneğe uygun Yer Görme Formu (Ek: 7),
m) Terör Örgütleriyle İltisaklı Olmadığına Dair Belge: Terör örgütlerine iltisakı yahut
bunlarla irtibatı olmadığına dair taahhütname (EK: 11)
n) İç Zarf ve Teklif Mektubu: Şartnamenin (11.1.) maddesinde açıklandığı şekilde
hazırlanmış olan İç Zarf içerisinde Şartnamenin (11.2.) maddesinde açıklandığı şekilde
hazırlanmış ekli örneğe uygun Teklif Mektubu (Ek: 8) sunmaları gerekmektedir.
2-) Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i), (j) ve (m) bentlerindeki
belgeleri temin etmekle mükelleftir.
3-) İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini
veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır.
4-) İhaleye katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekâleten sadece
tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
5-) Telgraf veya Faxla yapılan müracaatlar kabul edilmez. Posta yoluyla müracaatta
bulunulması durumunda postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.
6-) İdareye verilen veya ulaşan teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değişiklik
yapılamaz.
7-) Her türlü vergi, resim, harç ve ilan bedelleri yükleniciye aittir.
8-) İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri
içermekte olup, ihaleye katılımla ilgili hususlarda ihale şartnamesi ve eklerinin
görülmesi/incelenmesi ve katılım için satın alınması gerekmektedir.
9-) İlan bedeli (Basın İlan Kurumu ve Resmî Gazete’de yayınlanan ilanlar) sözleşme
aşamasında yüklenici tarafından ödenir.
10-) Şartnameler, (bedeli ödenmek suretiyle) istekli adaylarının yetkilisi veya resmi
vekiline imza karşılığında teslim edilir
11-) İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.
554/1-1
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HELİKOPTER SATIŞI İHALE EDİLECEKTİR
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
MADDE 1) İhalenin Konusu: Belediyemiz taşınırlarına kayıtlı, bilgileri, özellikleri ve
muhammen bedeli belirtilen 1 (Bir) adet Helikopterin; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun
35’inci maddesi (a) fıkrasına göre Kapalı Teklif Usulü ile satılması işidir.
MADDE 2) Miktarı: 1 (Bir) Adet Helikopter satışı
MADDE 3) Nevi/Özellikleri:
HELİKOPTER TESCİL BİLGİLERİ
Milliyeti ve Tescil İşareti (Nationality and
TC-HJU
Registration Sign)
İmalatçısı ve Tipi (Manufacturer and Type) AGUSTA WESTLAND LEONARDO S.p.A
A109E
Seri Numarası (Serial Number)
11784
İmal Yılı (Year of manufacture)
2011
Motor Modeli (Engine Model)
Pratt&Whitney 206C
Motor Seri Numaraları (Engine Serial
No1: PCE-BC0823 No2: PCE-BC0834
Number)
Gövde Toplam Zamanı (Airframe Total
2023 saat (01 Ocak 2022 itibariyle)
Time)
Motor Toplam Zamanı (Engine Total Time) 2023 saat (01 Ocak 2022 itibariyle)
ÖZELLİKLERİ
Bagaj Bölmesi Işıkları (Baggage Compartment Lights)
Mürettebat Açık Kapı Aktüatörleri (Crew Open Door Actuators)
Artan İç Brüt Ağırlık 3Ton MTOW (Increased Internal Gross Weight 3 Tonnes MTOW)
450 W Geri Çekilebilir / Dönen İniş Lambası (450 W Retractable / Rotating Landing Light)
Gövde Saat Metre (Airframe Hours Meter)
Bagaj Bölmesi Uzatması 1.9 m (Baggage Compartment Extension 1.9 m)
Çift Kontrol (Dual Controls)
Motor Bölmesi Yangın Söndürücüler 2 (Engine Compartment Fire Extinguishers 2)
Rotor Freni (Rotor Brake)
140 KIAS'a Kadar VLE & VLO Uzantısı (VLE & VLO Extension Up To 140 KIAS)
Ön Cam Sileceği (Pilot ve Yardımcı Pilot), Döngü Tutuculardaki Silecek Anahtarı İle
(Windshield Wiper (Pilot and Co-Pilot) With Wiper Switch On Cycli Grips)
Klima ECU (Çevre Kontrol Ünitesi) (Air Conditioning ECU (Environment Control Unit)
Astarlanmış Kabin Duvarları (Primer Finished Cabin Walls)
Titreşim Sönümleyicileri Kurulumu (Vibration Dampers Installation)
Helikoptere Ait Tüm Avadanlık ve Medikal Malzemeleri
Kargo Halatı Altyapısı (Cargo Hook Provision)
Vinç Altyapısı (Hoist Provision)
Float Altyapısı (Float Provision)
Hoparlör Altyapısı (Loudspeaker Provision)
Medikal ve VIP Konfigürasyonları (EMS - VIP Configurations)
Grand Power Unit (Yer Güç Cihazı) ve Çeki Aracı
HABERLEŞME VE SEYRÜSEFER
VOR Bendix King KX165A 2ea
VHF Bendix King KX165A 2ea
VHF-FM NAT NPX138
GPS Free Flight 2101
ADF Bendix King KR87
Bendix King KMR-675 (M.B.REC)
ELT Artex C406-2HM

Rad. Alt Honeywell RT-300

ATC Bendix King KT-73

DME Bendix-King KDM-706A
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MADDE 4) Muhammen Bedeli: 1.480.000,00
$
(USD)
+
KDV
Hariç
(BirMilyonDörtYüz SeksenBinAmerikanDoları)
MADDE 5) Geçici Teminatı: 44.400,00 $ (USD) (KırkDörtBinDörtYüzAmerikanDoları)
miktarın ihale saati itibariyle en son Resmî Gazete’de yayınlanan Gösterge Niteliğindeki Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları ABD Doları Döviz Satış Kuru karşılığı Türk Lirası tutarında
geçici teminat verecektir. Geçici teminatın ihale günü öncesinde yatırılması halinde; ihale saati
itibariyle en son Resmî Gazete’de yayınlanan Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası Kurları ABD Doları Döviz Satış Kurunda farklılıktan dolayı % 3 geçici teminatın altında
kalması durumunda eksik olan miktar ayrıca teminat olarak yatırılacaktır. Aynı husus teminat
olarak kabul edilecek diğer değerler içinde geçerli olacaktır.
MADDE 6) İhale Tarihi ve Saati: 16/02/2022 Çarşamba günü Saat 14:00’da
MADDE 7) İhalenin Yapılacağı Yer: Mersin Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Zemin Kat
Toplantı Salonu Çankaya Mah. Atatürk Cad. No: 19 Akdeniz/MERSİN
MADDE 8) İhale Usulü:2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesi (a) fıkrasına
istinaden Kapalı Teklif Usulü
MADDE 9) İhale Dokümanı:İhale şartnamesi ve ekleri Ulaşım Dairesi Başkanlığı /
Palmiye Mah. 1219 Sok. S.Bilgen Apt. No: 9 Yenişehir/MERSİN adresinden satın alınabilir.
Telefon: (0324) 533 38 01
MADDE 10) İhale Dokümanı ve Bedeli:Ulaşım Dairesi Başkanlığı / Palmiye Mah. 1219
Sok. S.Bilgen Apt. No: 9 Yenişehir/MERSİN adresinden 2.500,00-TL (İkiBinBeşYüzTürkLirası)
satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir.
MADDE 11) Helikopterin İncelenmesi:İhale öncesi istekliler, İdare’den onay alınmasına
müteakip Helikopteri bulunduğu yer olan Ankara Esenboğa Genel Havacılık Terminali’nde mesai
saatleri içerisinde ziyaret ederek görsel olarak hangar yetkilisi gözetiminde verilen izin
kapsamında yerde inceleyerek muayene edebilirler. Ayrıca istekliler İdare’den onay alınmasına
müteakip hava aracına ait belgeleri temin ederek inceleyebilecektir. İstekliler bu süreden sonra
yapılan ayıp ve benzeri iddialarda, ayrıca bedel indirimi gibi taleplerde İdareden talepte
bulunamazlar.
MADDE 12) Helikopterin Teslimatı:Helikopterin ve Helikoptere ait avadanlık mal ve
malzemeler ile ayrıca diğer konfigürasyonların teslimatı, sözleşmeden sonra Mersin Büyükşehir
Belediyesinin bildireceği yerlerde yapılacaktır.
MADDE 13) İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler:
Aslı veya Noter tasdikli sureti olmak kaydıyla (Adli sicil belgesi ve ikametgâh belgesi eDevlet kare kodlu çıktısı kabul edilir.)
A)Gerçek Kişi Olması Halinde;
1-Kanuni İkametgâh Belgesi
2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Noterden Onaylı)
3-Adli Sicil Belgesi (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olacak)
4-İmza Beyannamesi (Noterden Onaylı)
5-Tebligat için adres beyannamesi (Telefon ve varsa faks numaraları ile elektronik posta
adresi) ibraz edilecektir.
6-İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak edilmesi durumunda istekli adına teklifte
bulunacak kimselerin noter onaylı vekaletnameleriyle birlikte vekalet eden ile edilene ait aslı veya
noter tasdikli imza beyannamesi ibraz edilecektir.
7-Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya banka teminat mektubu verilecektir.
Banka Teminat Mektubu verilmesi halinde, Teminat Mektubunu veren Banka Genel
Müdürlüklerine istekliler tarafından teyit ettirilecektir.
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8-Doküman alındı belgesi (makbuz) verilecektir.
9-Mersin Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından “borcu yoktur”
yazısı alınarak ibraz edilecektir.
10-Vekâlet durumunda temsil edene ait Adli Sicil Belgesi de ibraz edilecektir.
11-Ortak Girişim Olması Halinde, Ortak girişime ait iş ortaklığı beyannamesi (Noter
Tasdikli Olacak)
12-Ortak Girişim Olması Halinde, Her bir ortak için istenen belgeler ayrı ayrı
hazırlanacaktır.
B) Tüzel Kişi Olması Halinde;
1-Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret
Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer
mahkemesi veya ilgili makamdan) ihaleye ilişkin ilk ilanın veya ihalenin yapıldığı yıl içinde
alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti,
2-Tüzel kişi temsilcisi ve baskın hisseye sahip ortaklarının Adli Sicil Belgeleri,
3-İlgisine göre Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile Tüzel Kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ya da bu bilgilerin
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek
üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler,
4-Tüzel Kişiliğin Noter Tasdikli imza sirküleri
5-Tebligat için adres beyannamesi (Telefon ve varsa faks numaraları ile elektronik posta
adresi) ibraz edilecektir.
6-İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak edilmesi durumunda istekli adına teklifte
bulunacak kimselerin noter onaylı vekâletnameleriyle birlikte vekâlet eden ile edilene ait aslı veya
noter tasdikli imza beyannamesi ibraz edilecektir.
7-Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya banka teminat mektubu verilecektir.
Banka Teminat Mektubu verilmesi halinde, Teminat Mektubunu veren Banka Genel
Müdürlüklerine istekliler tarafından teyit ettirilecektir.
8-Şartname alındı belgesi (makbuz) verilecektir.
9-Mersin Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından “borcu yoktur”
yazısı alınarak ibraz edilecektir.
10-Vekâlet durumunda temsil edene ait Adli Sicil Belgesi de ibraz edilecektir.
11-Ortak Girişim Olması Halinde, Ortak girişime ait iş ortaklığı beyannamesi (Noter
Tasdikli Olacak)
12-Ortak Girişim Olması Halinde, Her bir ortak için istenen belgeler ayrı ayrı
hazırlanacaktır.
MADDE 14) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6.maddesinde belirtilen Gerçek ve
Tüzel Kişiler bu ihaleye, doğrudan ve dolaylı olarak katılamazlar. Buna rağmen ihaleye
katılanların üzerinde ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilip geçici teminatı, ya da sözleşme
yapılmış ise de sözleşmesi fesih edilerek kesin teminatı gelir kayıt edilecektir.
MADDE 15) İhaleye esas Kapalı Teklif Zarfları, 16/02/2022 Çarşamba günü saat
12.00’ye kadar sıra numaralı alındı belgesi karşılığında Çankaya Mahallesi, Atatürk Caddesi No:
19 Akdeniz/MERSİN adresinde (Mersin Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası-Taş Bina)
bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’na teslim edilecektir.
İhale Komisyonu ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.
465/1-1
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NAKLİYE İŞİ HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünden:
Tdlhzm-1396 İstanbul ve Çevresindeki Limanlar ve Gümrüklerden; Merkez,
Taşucu/Filyos KLM ve Bölgelere Nakliye İşi Hizmet Alımı “Açık İhale Usulü” ile İhale
Edilecektir.
İhale Kayıt No
: 2022/15152
1. İdarenin
a) Adresi
: Söğütözü Mahallesi 2180. Cad. No:10 / 06530
Çankaya/ANKARA
b) Telefon ve Faks numarası
: 0 312 207 27 93 Faks 0312- 286 73 74 – 0312- 286 90 73
c) Elektronik posta adresi (varsa) : yurtici_ihale@tpao.gov.tr
2. İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 1 Yıl Süreli İstanbul ve Çevresindeki Limanlar ve
Gümrüklerden; Merkez, Taşucu/Filyos Klm Ve
Bölgelere Nakliye İşi Hizmet Alımı
b) Yapılacağı yer
: TPAO Merkez, Batman, Adıyaman, Trakya Bölge
Müdürlükleri ve Taşucu/Filyos KLM
c) İşin süresi
: Sözleşme tarihinden itibaren 365 (üçyüzaltmışbeş)
takvim günüdür.
3. İhalenin
a) Yapılacağı yer
: TÜRKİYE PETROLLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Söğütözü Mah.2180. Cad. No.10 Çankaya /ANKARA
GENEL MÜDÜRLÜK 6.KAT TOPLANTI SALONU
İstekliler ihale oturumuna katılabilir. (İstekliler ihale
salonunda toplanacak olup canlı bağlantı ile oturuma
katılacaklardır)
b) Tarihi ve saati
: 28/01/2022 Saat 10:30
4. İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
b) İçeriği bu İdari Şartnamede belirtilen Teklif Mektubu,
c) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
e) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, Ortak girişim yaptıklarına dair pilot ortağın da
belirtildiği ortak girişim beyannamesi,
f) İdari şartnamenin 9. maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan
durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ve sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime
yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan
ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır
kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren belge,
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h) İdari şartnamenin 7.7. İhalenin yabancı isteklilere açıklığı maddesinde istenen yerli
istekli olunduğunu gösteren belgeler,
i) İdari şartnamenin 7.3. ve 7.4. maddelerinde belirtilen yeterlik belgeleri,
j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
k) İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı
tarafından İdari Şartnamenin 7.1. maddesinin (a), (e) ve (h) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı
ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek
üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve sözleşmelerin
yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, bu ortak (g)
bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması
gereken kriterler
Bankalardan temin edilecek belgeler
Mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilecek yeterlilik belgesi banka
referans mektubudur. Banka referans mektubu Türkiye de veya yurtdışında faaliyet gösteren
bankalardan temin edilebilir. Banka referans mektubunun aşağıdaki kriterlere göre düzenlenmiş
olması zorunludur.
a) İlk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.
b) İsteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya kullanılmamış gayri nakdi
kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı 1.000.000 (birmilyon) –TL den az olamaz.
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak yada birden fazla banka referans mektubu
sunulmak suretiyle sağlanabilir.
c) İş ortaklığında ortaklardan biri, bir kaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına
bakılmaksızın bu yeterlilik kriteri sağlanabilir. Gerek görüldüğünde banka referans mektubunun
teyidi ilgili bankanın Genel Müdürlüğünden veya Şubesinden İDARE’ce yapılır. Yapılan
teyitlerin bankanın iki yetkilisinin imzasını taşıması zorunludur.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması
gereken kriterler.
4.3.1. İstekliler, yurtiçi nakliye hizmeti verdiği sektörde en az 1(bir) yıldan beri faaliyet
göstermiş olduklarını, ilgili ticaret odasından temin edeceği Oda Sicil Sureti (Faaliyet Belgesi) ile
belgeleyeceklerdir.
4.3.2. En fazla 10 yaşında olmak üzere; en az 15 (Onbeş) adet treyler, 10 (On) adet
kamyon ve 5 adet 30–80 ton arasındaki yükleri taşıyacak kapasitedeki lowbedin mülkiyetine ya
da kullanma hakkına sahip olunduğuna dair belge, (Trafik Tescil Belgeleri ve noter onaylı kira
sözleşmesinin aslı veya ilanın yapıldığı yıl içinde noterce onaylanmış fotokopileri veya İhalenin
yapılacağı tarihi kapsayan proforma fatura ile birlikte noterden taahhütname verecektir.)
Ortaklık veya Kooperatiflerde; araçların Ortaklığa / Kooperatife, ya da Ortaklarına /
Üyelerine ait olduğuna dair belge veya kullanma hakkına sahip olduğunu gösterir noter onaylı
kira sözleşmesinin veya üyelik belgesinin verilmesi gerekmektedir.
4.3.3. İş Deneyimini Gösteren Belgeler: İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde;
hizmet alımları için ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde herhangi bir yıllık
periyodda, kamu veya özel sektörde tek bir sözleşme kapsamında; teklif bedelinin en az % 30'u
oranında gerçekleştirdiği veya denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri
işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler, (Bu belgeler, taşımayı yaptığı firma veya idarece onaylı
fatura suretleriyle desteklenecektir.)
İhale üzerinde kalan firma tarafından, sözleşme aşamasında iş deneyim belgesini
tamamlayacak olan, son 5 (Beş) yıl içinde kamu veya özel sektörde tek bir sözleşmeye ait yapmış
olduğu nakliyelere ilişkin sözleşmenin noter tasdikli sureti ile taşımayı yaptığı firma veya idarece
onaylı fatura suretlerini ibraz edilecektir.
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4.3.3.1. İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70'ini, diğer
ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10'unu sağlaması ve diğer ortak veya
ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30'undan az olmaması
gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı
olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş
deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin
birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz.
4.3.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir
Kamu veya özel sektörde sözleşme ile bağlanmış, her türlü karayolu yük taşımacılığı
ve/veya taşıt kiralama işleri ayrı ayrı veya birlikte yapıldığında iş deneyimi olarak kabul
edilecektir.
4.3.5. Karayolu Taşıma Yönetmeliği gereği ihale konusu işe uygun Yetki belgesinin
(C2,L2,R türü veya TİO belgesi ) aslı veya onaylı fotokopisi,,
4.4. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce
onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Türkiye Petrolleri A.O. ’ca
veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak
isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul
edilecektir.
Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup,
sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama
gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.
İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine, ihaleden bir (1) işgünü önceye kadarki süre
içerisinde TPAO’nun yetkili personel tarafından “Aslı İdarece görülmüştür” veya bu anlama
gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine
ekleyebilirler.
4.5. İhale dokümanları ilgili firma yetkilisi tarafından paraflanacaktır. Değiştirilmiş yada
paraf edilmemiş ihale dokümanları olması durumunda teklif mektubu açılmayacaktır.
5. İhale dokümanı;
www.tpao.gov.tr adresinden indirilebilir veya yurtici_ihale@tpao.gov.tr istenebilir.
Şartname bedeli 500,00-TL (Beş Yüz Türk Lirası) karşılığı, Vakıflar Bankası T.P.A.O.
Bürosu TL. için Hesap No: 00158007290224965 (IBAN NO: TR970001500158007290224965)
banka hesabına yatırılarak; dosya numarası ve şartname bedeli olduğu belirtilip aynı adresten
temin edilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları ve şartname
dekontunu ibraz etmeleri zorunludur.
6. Teklifler, 28/01/2022 tarih ve saat 10:30’a kadar TPAO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ /
İHALE SALONU GELEN EVRAK servisine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla gönderilecektir. İhale saatine kadar Ortaklığımıza ulaşmayan teklifler değerlendirmeye
alınmayacaktır.
7. İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden TL olarak vereceklerdir. İhale sonucu,
üzerine ihale yapılan istekli ile fiyat teklif tablosunda yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş
kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların
toplamı üzerinden sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.
8. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim
günü olmalıdır.
10. Teklif bedelinin %3 oranında Geçici teminat verilecektir.
11. İş Ortaklığı kabul edilir. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.
12- Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 (g) kapsamında olup, (ceza ve
yasaklama hükümleri hariç) TPAO Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği’ne göre
yapılmaktadır.
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından:
SINAVLA İLETİŞİM UZMAN YARDIMCISI ALINACAKTIR
I- GENEL BİLGİLER
(1) İletişim Uzman Yardımcısı unvanıyla atama yapılabilecek azami kadro sayısı otuz
(30) adettir. Giriş sınavını kazananların atamaları GİH sınıfından 8 ve 9’uncu derece kadrolara
yapılacaktır.
(2) Sınavın tüm aşamaları Ankara’da yapılacaktır.
(3) Giriş sınavına ilişkin olarak bu ilanda yer verilmemiş düzenlemeler, 27/11/2018 tarihli
ve 30608 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “İletişim Uzmanlığı Yönetmeliği’nde yer
almaktadır. Yönetmeliğe Başkanlık resmi internet sitesi (www.iletisim.gov.tr) üzerinden
erişilmesi mümkündür.
II- SINAVA KATILMA ŞARTLARI
(1) Sınava başvurabilmek için;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak,
b) 01/01/2022 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,
c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren;
- Hukuk, siyasal bilgiler, iktisadî ve idarî bilimler, işletme ve iktisat fakültelerinden,
- İletişim fakültelerinden,
- Mühendislik fakültelerinin bilgisayar mühendisliği bölümlerinden,
- İlgi fakültelerin psikoloji, antropoloji, sosyoloji, sosyal antropoloji, halkbilim, insan ve
toplum bilimleri bölümlerinden
veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya
yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak gerekmektedir.
(2) Müracaat şartlarını taşıyan tüm adaylar “ön eleme yazılı yarışma” sınavına davet
edilecektir.
(3) İlgili bölümlerden yeterli başvurunun olmaması halinde, diğer bölümlerden de alım
yapılabilecektir.
(4) Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, Başkanlık resmi internet sitesinden
(www.iletisim.gov.tr) ilan edilecektir.
(5) Sınava katılabilecek adaylara ilişkin duyuruda sınav programına, sınavın yapılacağı
adreslere ve diğer hususlara ilişkin bilgilere yer verilecektir.
(6) Sınava başvuru için KPSS şartı aranmamaktadır.
III- BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ, BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
(1) Sınav başvurusu 24 Ocak - 4 Şubat 2022 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi Aday
İşlemleri Sistemi web sitesi (https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr) üzerinden yapılacaktır.
(2) Sınav başvuru ücreti, başvuru işleminin son adımında kredi/banka kartı ile
ödenecektir. Sınav başvuru ücreti 250 (ikiyüzelli) TL’dir.
(3) Sınav başvuru adımlarını tamamlamayan veya sınava başvuru işlemini yaptığı halde
sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve bu adaylar için “Sınav Giriş
Belgesi” düzenlenmeyecektir.
(4) Başvuru esnasında, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde ön cepheden,
yüzü açık olarak son 6 (altı) ay çer s nde çek lm ş b r ves kalık fotoğrafının s steme yüklenmes
gerekmekted r. Sınav günü̈ k ml k doğrulamasında önem arz eden fotoğraftak saç, bıyık, makyaj
gibi görünüm özelliklerinde bir değişiklik bulunmamalıdır. Sınav günü görevlilerin, fotoğraftan
adayın kimliğini belirlemede güçlük çekebileceği ve bu nedenle adayın sınava alınmayacağı/
sınavının geçersiz sayılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.
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(5) Sürekli/geçici engelli veya sağlık sorunu olan adaylar, sınav başvurularını
tamamladıktan sonra okuyucu/işaretleyici desteği, ayrı sınav salonu, özel araç/gereç kullanma vb.
taleplerini iletmek amacıyla, Sağlık Durumu / Engel Bilgi Formunu (Ek-1) doldurup ıslak imzalı
şekilde, üniversite veya devlet hastanesinden alacakları (adayın engel/sağlık durumunu,
kullanması gereken özel araç/gereci vb. açıkça belirten) sağlık raporunun onaylı bir örneği ve
yazacakları dilekçeleriyle birlikte sınav başvuru süresi içinde, söz konusu formun üzerinde
belirtilen adrese ulaştırmalıdır. Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan evrak
dikkate alınmayacaktır. Söz konusu adaylar, yetkililerce yapılan değerlendirme neticesinde uygun
görülen şekilde sınava alınacaklardır.
(6) Başvuru bilgilerinin doğruluğu ve fotoğrafın uygunluğundan, başvuru onaylandıktan
sonra ortaya çıkabilecek yanlışlıktan veya eksiklikten aday sorumludur. Aday, başvuru süresi
dolduktan sonra, sınav başvuru esnasında beyan ettiği bilgilerde (yabancı dil seçimi vb.)
değişiklik yapamayacaktır.
IV- SINAV ŞEKLİ
(1) Sınav; ön eleme yazılı sınavı (çoktan seçmeli), alan bilgisi yazılı sınavı ve sözlü sınav
olmak üzere üç aşamada yapılacaktır.
(2) Ön eleme yazılı sınavı:
- Çoktan seçmeli olup aşağıdaki konuları kapsayacaktır.
• Genel Yetenek (30 soru)
• Genel Kültür (40 soru)
- Tarih, coğrafya, hukuk temel kavramları, Uluslararası kuruluşlar, Türkiye ve dünya ile
ilgili genel kültür ve güncel sosyo-ekonomik konular (15 soru)
- Mevzuat (10 soru)
. Temel Hak ve Özgürlükler
. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (Genel Hükümler)
. 14 sayılı İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
- İletişim Teorileri (10 soru)
- Sosyolojiye Giriş, Türk Siyasal Hayatı (5 soru)
• Yabancı Dil (30 soru)
- Sınav puanı hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) × 100] formülü
kullanılacaktır. Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden, yalnızca doğru cevaplar dikkate
alınarak yapılacak, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecektir. Değerlendirme sırasında
iptal edilen soru/sorular olması durumunda, bu soru/sorular doğru kabul edilerek değerlendirmeye
katılacaktır.
- Adaylar sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını sınav tarihinden itibaren 3
(üç) iş günü içerisinde, Sınav Hizmetleri web sitesi üzerinden çevrimiçi olarak erişilen “Sınav
İtiraz Formu” vasıtasıyla yapacaklardır. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların her bir itiraz
türü için ilgili sistem üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla 50 (elli) TL ödemesi, söz konusu
formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurarak onaylaması gerekmektedir. İlgili tarihler dışında veya
başka kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra
adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, sonuç açıklama tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü
içerisinde, Sınav Hizmetleri web sitesi üzerinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu
vasıtasıyla yapacaklardır. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların ilgili sistem üzerinden
kredi/banka kartı vasıtasıyla 50 (elli) TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde
doldurarak onaylaması gerekmektedir. İlgili tarihler dışında veya başka kanallardan yapılan
itirazlar dikkate alınmayacaktır.
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(3) Alan bilgisi Yazılı Sınavı: Ön eleme sınavını geçen adaylar (70 ve üstünde puan
alanlar) arasından duyuruda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının 20 katı kadar aday en
yüksek puandan sıralanarak (son sıradaki aday ile eşit puana sahip olanlar dahil) “Alan Bilgisi
Yazılı Sınavına” katılacaktır. Söz konusu sınav her alan için ayrı gruplarda yapılacaktır.
(4) Yazılı sınavda başarılı sayılmak için yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70)
puan alınması şarttır. Yazılı sınavda başarılı olanlar arasından, en yüksek puandan başlanarak
atama yapılacak kadro sayısının en fazla dört katı kadar aday (son sıradaki adayla eşit puana sahip
olanlar dâhil) sözlü sınava girmeye hak kazanır. Alan bilgisi yazılı sınavının kapsamı ve sınav
şekli ise ön eleme sınavından sonra resmi internet sitesinden(www.iletisim.gov.tr) duyurulacaktır.
(5) Sözlü Sınav: Sözlü sınav, ön eleme sınavı akabinde yapılacak yazılı sınavdan sonra
yapılabileceği gibi, giriş sınavı duyurusunda belirtilmesi kaydıyla ön eleme sınavından sonra
yazılı sınav yapılmadan da yapılabilir. Ön eleme sınavı/ Alan bilgisi yazılı sınavında başarılı olan
adaylardan toplam kadro miktarının 4 (dört) katı kadar aday başarı sırasına göre sözlü sınav
aşamasına geçmeye hak kazanacaktır.
(6) İletişim Başkanlığı, ön eleme sınavından sonra alan bilgisi yazılı sınav yapmadan da
ön eleme sınavında başarılı olan adayları doğrudan sözlü sınava çağırabilecektir.
(7) Alan bilgisi yazılı sınavından sonra yapılan sözlü sınavda adaylar;
a) Giriş sınavı duyurusunda belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden değerlendirilecektir.
(8) Giriş sınavı puanı, ön eleme sınavından sonra yazılı sınav ve akabinde sözlü sınav
yapılması halinde yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınmak, ön eleme
sınavından sonra sadece sözlü sınav yapılması durumunda sözlü sınav puanı esas alınmak
suretiyle belirlenir. Yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarılı sayılabilmek için; adayın, yazılı ve
sözlü sınavların her birinden en az 70 puan almış olması gerekmektedir. Sınavda alınan puanlar,
en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve en yüksek puan almış adaydan başlanarak atama
yapılacak kadro sayısı kadar aday giriş sınavını asıl olarak kazanmış sayılır. Bu nedenle ortalama
70 ve üzeri puan alan her aday sınavı kazanmış sayılmayacaktır.
(9) Asıl adayların yanı sıra, giriş sınavı puanı yetmiş (70) ve üzerinde olan adaylardan
başarı sıralamasına göre, atama yapılacak kadro sayısının en fazla yarısı kadar yedek aday
belirlenebilecektir.
(10) Yazılı ve sözlü sınav sonucunda herhangi bir bölümden yeterli aday alınamaması
halinde, eksik kalan kadro Başkanlık tarafından uygun görülecek diğer bölümlerden atama
yapılarak doldurulabilecektir.
(11) Yazılı ve sözlü sınav sonucunda yeteri kadar uygun aday olmaması halinde ilan
edilenden daha az sayıda kadroya atama yapılabilecektir.
V- SINAV TARİHİ VE YERİ
(1) Ön eleme sınavı Ankara’da 06 Mart 2022 tarihinde saat 10.00’da başlayacak ve tek
oturumda yapılacaktır. Sınav süresi 120 dakika olacaktır.
(2) Ön eleme sınavına katılmaya hak kazanan adayların isimleri ile sınav yeri İletişim
Başkanlığı resmi internet sitesinde (www.iletisim.gov.tr) ilan edilecektir.
(3) Sınava katılabileceği tespit edilmiş ve isimleri ilan edilmiş adaylardan sınava katılma
şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenler giriş sınavına alınmayacaklardır. Bunlardan sınava
girmiş olanların sınavları da geçersiz sayılacaktır.
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(4) Yazılı sınav puanlarına göre yapılacak sıralama sonucunda alan bilgisi yazılı sınavına
katılmaya hak kazananların isimleri ile sınavın tarihi ve yeri, İletişim Başkanlığı resmi internet
sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
VI- KİMLİK BELGESİ VE SINAVA GİRİŞ BELGESİ
(1) Adaylar, sınava girebilmek için Sınav Giriş Belgesi ile Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik
Belgesini (fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti
kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi,
süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına
ait mavi kart, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı,
mühürlü ve süresi geçerli Geçici Kimlik Belgesi bu amaçla kullanılabilir) ibraz etmek
zorundadırlar. Bunların dışındaki belgeler (T.C. Kimlik numarasız sürücü belgesi, mesleki kimlik
kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez. Belge kontrolleri sınav
görevlilerince yapılacak olup, eksik belgesi olanlar sınava alınmayacaktır.
(2) Sınav başvurusu alınırken Üniversite tarafından adaylardan HES (Hayata Eve Sığar)
kodunun girilmesi talep edilecek, sınav günü COVID-19 (pozitif) / (temaslı) olan adaylar
kendileri için ayrılan salonlarda sınava alınacaktır. Bu nedenle COVID-19 (pozitif) / (temaslı)
olduğu için sınava giremediğini belirten adaylar için tekrar sınav organizasyonu yapılmayacak,
ücret iadesi yapılmayacaktır.
(3) Başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya
çıkarılan, sınavda başarısız olan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için
ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler
iade edilmeyecektir. Ücretlerin doğru yatırılmasının sorumluluğu adaylara aittir.
(4) Sınav Giriş Belgeleri, Sınav Hizmetleri web sitesi üzerinden 28 Şubat 2022 tarihinde
adayların erişimine açılacaktır. Sınav Giriş Belgesinin renkli veya siyah beyaz çıktısı alınabilir.
Adaylar, bu belgelerin yazıcıdan dökümünü alırken belge üzerindeki tüm alanların görünür
olmasına dikkat etmelidir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri
ile fotoğrafı bulunmaktadır. Sınav Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava
giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek
amacı ile sınav gününden önce gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Sınav
Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir.
VII- KAZANANLARIN İLANI VE ATANMASI
Sınavı asil veya varsa yedek olarak kazananlar İletişim Başkanlığı resmi internet sitesinde
ilan edilecektir. Sınavda başarılı olanların Başkanlıkça kendilerine bildirilen süre içinde İletişim
Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu
tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış
olsa dahi iptal edilecek ve ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda
bulunulacaktır.
VIII- BİLGİ ALMA
Sınavla ilgili her türlü bilgiye, aşağıdaki telefon numaraları ile İletişim Başkanlığı
internet/web sayfası aracılığıyla ulaşılabilir.
Telefon Numarası
: (0 312) 590 27 58/ 27 59 /27 69
İnternet/Web Sayfası : http://www.iletisim.gov.tr
E-posta
: basvuru@iletisim.gov.tr
Adres
: İletişim Başkanlığı Hizmet Binası Yönetim Hizmetleri Dairesi
Başkanlığı Kızılırmak Mahallesi, Mevlâna Bulvarı No: 144,
06520 Çankaya/ ANKARA
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
VAKFIN ADI: Negmar Girişimcilik Destek Vakfı-Negva
VAKFEDENLER: Mehmet KOÇ, Songül KOÇ.
VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE
NO’SU: İstanbul Anadolu 23.Asliye Hukuk Mahkemesinin 04.01.2022 tarihinde kesinleşen ve
08.12.2021 tarihli ve E:2020/610, K:2021/729 sayılı kararı.
VAKFIN AMACI: Bireylerin eğitim, kültür, sanat, edebiyat, bilişim-iletişim ve
girişimcilik alanında gelişimine her türlü katkı ve destekte bulunmak.
VAKFIN MAL VARLIĞI: 80.000,00 TL (Seksenbin Türk Lirası).
YÖNETİM KURULU: Mehmet KOÇ, Songül KOÇ.
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:
Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Silahtarağa Caddesi No:12
Eyüp/İstanbul adresinde faaliyette bulunan İSTEV İlim Sanat Tarih Edebiyat Vakfına devredilir.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.
531/1-1

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
VAKFIN ADI: Miraç Medreseleri Vakfı.
VAKFEDENLER: Canan ÖZDER, Turgut ÖZDER, Emin EKİNCİ, Mehmet ATİK,
Ümmügülsüm SEYYAR.
VAKFIN İKAMETGÂHI: KOCAELİ
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE
NO’SU: Gebze 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 28/12/2021 tarihinde kesinleşen, 23/09/2021
tarihli ve E:2021/122, K:2021/272 sayılı kararı.
VAKFIN AMACI: Rabbimizin izni birlikteliğimizin kuvveti ile manen ve madden
mazlum ve muhtaçtan yana olup tüm insanlığın insani ve islami değerlere sahip bir yaşama
kavuşmasında etkin rol almak ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.
VAKFIN MAL VARLIĞI: 90.000.- TL (DoksanbinTL.)
YÖNETİM KURULU: Canan ÖZDER, Turgut ÖZDER, Emin EKİNCİ, Mehmet ATİK,
Ümmügülsüm SEYYAR.
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Tasfiyesinden arta
kalan mal ve hakları; faaliyeti devam ettiği sürece “İsmailağa Vakfı” na devredilir. Aksi halde
başka emsal bir vakfa devredilir.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.
532/1-1

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
VAKFIN ADI: Zemzem Eğitim Kültür Sağlık Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı.
VAKFEDENLER: Ahmed Abdelrahman Abdalla AHMED.
VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL.
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE
NO’SU: İstanbul Anadolu 25. Asliye Hukuk Mahkemesinin 16.12.2021 tarihli tashih şerhli
09.11.2021 tarihli ve E:2021/57, K:2021/339 sayılı kararı.
VAKFIN AMACI: Dünya’nın neresinde hangi ırk, din, mezhep ve inançtan olursa olsun
inandığı değerler ve yaşam tarzları dolayısı ile veya bunların dışındaki herhangi bir sebepten
dolayı sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, özgürlüğünü yitirmiş, işkenceye uğramış savaş, iç
savaş, işgal, tabi afet vb. sebeplerle mağdur olmuş, yaralanmış, sakat kalmış, aç ya da açıkta
kalmış, zulme uğramış, ibadethaneleri işgal edilmiş, yıkılmış, tahrip edilmiş tüm insanlara gerekli
insani yardımı ulaştırmak ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.
VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000 TL.- (YüzbinTürkLirası).
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YÖNETİM KURULU: Ahmed Abdelrahman Abdalla AHMED.
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların
tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları mütevelli heyetinin alacağı karar doğrultusunda vakıfla
aynı amacı güden başka bir dernek veya vakfa devredilir.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.
533/1-1

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
İSTİMLAKE MÜTEALLİK KARAR
Karar Tarihi: 10.01.2022 Karar No: 549
Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü Tekirdağ ve Kırklareli illeri sınırları dahilinde
sahip olduğu AR/TPO/K/F19-a1, a2, a3 pafta no’lu petrol arama ruhsat sahasında açılan
Karabayır-1 kuyusunun lokasyon sahası için gerekli olan Tekirdağ ili, Ergene ilçesi, Ulaş
mahallesi, Elvanbey Çiftliği mevkiindeki 280 ada, 191 no'lu parselin 2.343,77 m²'lik (mülkiyet)
kısmının 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10 uncu maddesi gereğince kamulaştırılmasına
karar verilmesi için 15.12.2021 tarihli dilekçesi ile müracaatta bulunmuştur.
Yapılan inceleme neticesinde; petrol işlemi için gerekli olan ve kamulaştırılmasında kamu
yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın
alınması mümkün olmayan ve üzerinde Çorlu 2. Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma
kararı bulunan aşağıda ayrıntıları ve dosyasında mevcut 1/2.000 ölçekli haritada hudutları
gösterilen Tekirdağ ili, Ergene ilçesi, Ulaş mahallesi, Elvanbey Çiftliği mevkiindeki 280 ada, 191
no'lu parselin 2.343,77 m²'lik (mülkiyet) kısmının, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10 uncu
maddesinin ikinci fıkrası gereğince kamulaştırılmasına karar verilmiştir.
Kamulaştırılmasına karar verilen arazinin:
İli
: Tekirdağ
İlçesi
: Ergene
Mahallesi : Ulaş
Ada

280

Parsel No

Maliki

Kamulaştırılması istenen alan
(m²)

191

Nazmiye KARAKOYUN - Mehmet Kızı
Hatice AKBULUT - Mehmet Kızı
Beytiye DİKALİ - Mehmet Kızı
Ali DİBEK - Mehmet Oğlu
Ahmet DİBEK - Mehmet Oğlu

2.343,77

—— • ——

537/1-1

Adalet Bakanlığı Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden:
Hakkınızda, Adana Çocuk Suçları Soruşturma Bürosunun 22.01.2016 tarih ve 2015/9376
sayılı kararıyla Türk Ceza Kanunu'nun 191. inci maddesinin üçüncü fıkrası gereği "1 (Bir) Yıl
Süre ile Denetimli Serbestlik Tedbirine Tabi Tutulmasına " kararı verilmiş olup bu tebligatın size
tebliğ edildiği tarihten itibaren 10 (On) gün içerisinde aşağıda açık adresi yazılı bulunan
Müdürlüğümüze resmi kimlik belgeniz ile müracaat etmeniz gerektiği ilanen tebliğ olunur.
S.No
Dosya No
Savcılık No
Adı Soyadı
Cezası
1

2016/114 ÇDS

2015/9376

VAİL EL ALİ
DAHHEM Oğlu KEFE'den
olma, 1999 doğumlu,
SURİYE vatandaşı

Tedavi ve denetimli
serbestlik tedbiri

Müracaat Edilmesi Gereken Adres:Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğü,Kayalıbağ
Mah. İnönü Cad. No:4 Seyhan/Adana Telefon: 0 (322) 352 23 20
530/1-1
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Adalet Bakanlığından:
Bor Asliye Hukuk Mahkemesinin (İş Mahkemesi Sıfatıyla) 2020/470 Esas sayılı
dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından , 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân
Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak
Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun
hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.
544/1-1

—— • ——

Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

472/1-1
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Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca
Öğretim Üyeleri alınacaktır.
Başvuru için; başvuru dilekçesi, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetleri
içeren YÖK formatlı özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora (uzmanlık/sanatta yeterlik)
belgeleri, doçentlik belgesi (Doçent ve Profesör kadrosu için), YDS veya Yükseköğretim Kurulu
tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil (İngilizce) belgesi, yurt dışından alınan diplomalar
için onaylı denklik belgesi ve kimlik kartı fotokopisi ilanın başvuru süresi içerisinde
insankaynaklari@fbu.edu.tr e-posta adresine gönderilebilir. Bilimsel çalışmaları ve yayınları
içeren dosya elektronik ortamda iletilebilir veya profesör kadrosu için 6 adet, Doçent/Dr. Öğretim
Üyesi kadrosu için 4 adet CD/USB ilan süresi içerisinde teslim edilebilir. Şahsen veya posta
yoluyla yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.
İngilizce Programlara başvuru yapacak adayların; YDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından
kabul edilen dil sınavlarından minimum 85 ve üzeri İngilizce dil puanına sahip olmaları
gerekmektedir.
İlan Başlama ve Bitiş Tarihi:14.01.2022 – 28.01.2022
İletişim Bilgileri: insankaynaklari@fbu.edu.tr, Tel: 0216 910 1907
AKADEMİK BİRİM

BÖLÜM/

KADRO

KADRO

PROGRAM

SAYISI

UNVANI

Farmasötik
Eczacılık Fakültesi

Kimya Anabilim

AÇIKLAMA
Farmasötik Kimya alanında doktora derecesini ve

1

Prof. Dr.

doçentliğini almış olmak. Kanser, hepatit C
konularında çalışmaları bulunmak.

Dalı

Farmakoloji alanında doktora derecesini ve
Eczacılık Fakültesi

Farmakoloji
Anabilim Dalı

1

Prof. Dr.

doçentliğini

almış

olmak.

Hipertansiyon,

inflamasyon, diyabet, kök hücre konularında
çalışmaları bulunmak.
Farmasötik Toksikoloji alanında doktora derecesini

Farmasötik
Eczacılık Fakültesi

Toksikoloji

ve doçentliğini almış olmak. Pestisitlerin analizleri
1

Prof. Dr.

ve genotoksik etkileri, mikotoksinler, zehirli bitkiler
ve deniz toksikolojisi konularında çalışmaları

Anabilim Dalı

bulunmak.
Farmasötik Teknoloji alanında doktora derecesini

Farmasötik
Eczacılık Fakültesi

Teknoloji

1

Prof. Dr.

Anabilim Dalı

ve doçentliğini almış olmak. İlaç formulasyonu,
stabilite ve modern terapötik sistemler konularında
çalışmaları bulunmak.
Eczacılık Biyokimya alanında doktora derecesine

Eczacılık Fakültesi

Biyokimya
Anabilim Dalı

1

Prof. Dr.

sahip olup, Biyokimya alanında doçentliğini almış
olmak. Trombosit ve trombosit proteomiği alanında
çalışmaları bulunmak.

Eczacılık Fakültesi

Farmakognozi
Anabilim Dalı

1

Dr. Öğr.
Üyesi

Farmakognozi / Farmasötik Botanik alanında
doktora yapmış olmak. Fitoterapi ve aromaterapi
alanında çalışmaları bulunmak.
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1

Dr. Öğr.
Üyesi

Analitik Kimya alanında doktora yapmış olmak.
Gıda ve ilaç antioksidanlarının spektrofotometrik ve
kromatografik analizi konularında çalışmaları
olmak.

Farmasötik
Mikrobiyoloji
Anabilim Dalı

1

Dr. Öğr.
Üyesi

Mikrobiyoloji alanında yüksek lisans ve doktora
yapmış olmak. Tüberküloz alanında ve klinik
mikrobiyoloji alanında çalışmalara sahip olmak.

İktisadi, İdari ve
Sosyal Bilimler
Fakültesi

Ekonomi
(İngilizce)

1

Dr. Öğr.
Üyesi

Ekonomi lisans mezunu olup, bu alanda doktora
yapmış olmak. Firma bazında çalışmaları
bulunmak.

İktisadi, İdari ve
Sosyal Bilimler
Fakültesi

Psikoloji
(İngilizce)

1

Dr. Öğr.
Üyesi

Psikoloji lisans mezunu olup, sosyal psikoloji
alanında doktora yapmış olmak. Dışlanma
konusunda çalışmaları bulunmak.

İktisadi, İdari ve
Sosyal Bilimler
Fakültesi

Psikoloji
(İngilizce)

1

Dr. Öğr.
Üyesi

Psikoloji lisans mezunu olup, gelişim psikolojisi
alanında doktora yapmış olmak ve bu alanda
çalışmaları bulunmak.

İktisadi, İdari ve
Sosyal Bilimler
Fakültesi

Psikoloji
(İngilizce)

1

Dr. Öğr.
Üyesi

Psikoloji lisans mezunu olup, uygulamalı psikoloji
alanında doktora yapmış olmak, endüstri ve örgüt
psikolojisi alanında çalışmaları bulunmak.

Mühendislik ve
Mimarlık Fakültesi

Endüstri
Mühendisliği
(İngilizce)

Prof. Dr.

Malzeme bilimi alanında doçent unvanı almış
olmak. Üretim teknolojileri, Ar-Ge ve teknoloji
alanında tecrübe sahibi olmak veya Nano
Malzemeler
ve
Nanoteknoloji
alanlarında
çalışmaları bulunmak.

Eczacılık Fakültesi

Analitik Kimya
Anabilim Dalı

Eczacılık Fakültesi

1

Mühendislik ve
Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

1

Prof. Dr.

Mimari Tasarım alanında doktora derecesini ve
doçentliğini almış olmak. Mimarlık ve Çevre
Psikolojisi alanında çalışmaları bulunmak. Mimari
proje yarışmalarında ödülleri bulunmak.

Mühendislik ve
Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

1

Dr. Öğr.
Üyesi

İç mimarlık veya mimarlık lisans mezunu olup, bu
alanların birinde doktora yapmış olmak.

Mühendislik ve
Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık ve
Çevre Tasarımı

1

Dr. Öğr.
Üyesi

İç Mimarlık lisans mezunu olup, Mimarlık alanında
yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.

Mühendislik ve
Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık ve
Çevre Tasarımı

1

Dr. Öğr.
Üyesi

İç mimarlık veya mimarlık lisans mezunu olup, bu
alanların birinde doktora yapmış olmak.

Mühendislik ve
Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık ve
Çevre Tasarımı
(İngilizce)

1

Dr. Öğr.
Üyesi

Mimarlık lisans mezunu olup, Mimarlık Tarihi
alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri
Fakültesi

Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon
(İngilizce)

1

Dr. Öğr.
Üyesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans mezunu olup,
biyoteknoloji alanında doktora yapmış olmak.
Kadın sağlığı ve kas iskelet sistemi konularında
çalışmaları bulunmak.

Sağlık Bilimleri
Fakültesi

Dil ve
Konuşma
Terapisi

2

Dr. Öğr.
Üyesi

Dil ve Konuşma Terapisi alanında doktora yapmış
olmak.

Sağlık Bilimleri
Fakültesi

Hemşirelik

1

Dr. Öğr.
Üyesi

Hemşirelik lisans mezunu olup, çocuk sağlığı ve
hastalıkları alanında doktora yapmış olmak ve bu
alanda çalışmaları olmak.

14 Ocak 2022 – Sayı : 31719
Sağlık Bilimleri

Hemşirelik

Fakültesi

(İngilizce)

Spor Bilimleri

Beden Eğitimi

Fakültesi

ve Spor

Sağlık Hizmetleri

Patoloji

Meslek

Laboratuvar

Yüksekokulu

Teknikleri
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Üyesi
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Hemşirelik lisans mezunu olup, halk sağlığı
alanında doktora yapmış olmak. Evde bakım
alanında çalışmaları bulunmak.
Beden eğitimi ve spor alanında doçentliğini almış

1

Prof. Dr.

olmak. Egzersiz ve spor psikolojisi alanında
çalışmaları olmak.

1

Dr. Öğr.
Üyesi

Histoloji-Embriyoloji

alanında

doktora

yapmış

olmak ve bu alanda çalışmaları olmak.

473/1/1-1

—— • ——
Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda
Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in
ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanları alınacaktır.
09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim
Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi
Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki koşulları
ve ilanda belirtilen özel şartları sağlaması gerekmektedir.
İngilizce Programlara başvuru yapacak adayların; YDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından
kabul edilen dil sınavlarından minimum 85 ve üzeri İngilizce dil puanına sahip olmaları
gerekmektedir.
Öğretim Elemanı Kadrosu Başvuru Belgeleri:
1. İlgili Akademik Birime hitaben yazılmış, başvurulan bölüm ve adayın iletişim
bilgilerini içeren başvuru dilekçesi.
2. YÖK formatlı özgeçmiş
3. Lisans ve lisansüstü diplomalar
4. Lisans Transkripti (GPA notu için şarttır)
5. Yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi,
6. Lisansüstü eğitimi devam edenler için öğrenci belgesi.
7. ALES Sonuç Belgesi (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir)
8. YDS ve dengi Yabancı Dil Belgeleri fotokopileri (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu
olması gerekmektedir)
9. Kimlik Kartı fotokopisi
10. Bir adet vesikalık fotoğraf
11. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir)
12. Adli Sicil Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir)
Başvuru ve Değerlendirme Takvimi:
İlan Başlama (İlk Başvuru) Tarihi : 14.01.2022
İlan Bitiş (Son Başvuru) Tarihi
: 28.01.2022
Ön Değerlendirme Tarihi
: 31.01.2022
Giriş Sınavı Tarihi
: 02.02.2022
Sonuç Açıklama Tarihi
: 04.02.2022
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Sonuçların açıklanacağı web adresi: www.fbu.edu.tr (Ön değerlendirme sonuçları ile
kesin sonuçlar Üniversitemizin web adresinde yayımlanacak olup tebligat niteliğinde olacaktır.
Ayrıca tebligat yapılmayacaktır)
İletişim Bilgileri: Tel: 0216 910 1907
Başvuru Yeri: insankaynaklari@fbu.edu.tr (Başvuru koşullarını sağlayan adaylar, başvuru
belgelerini eksiksiz olarak bu e-posta adresine gönderebilirler. Şahsen veya posta yoluyla yapılan
başvurular değerlendirilmeyecektir.)
AKADEMİK BİRİM

BÖLÜM/

KADRO

KADRO

PROGRAM

SAYISI

UNVANI

Farmasötik
Eczacılık Fakültesi

Teknoloji

1

Anabilim Dalı
Eczacılık Fakültesi
İktisadi, İdari ve
Sosyal Bilimler
Fakültesi
İletişim Fakültesi

Farmakoloji
Anabilim Dalı
Psikoloji
(İngilizce)
Yeni Medya ve
İletişim

1

1

1

Arş.
Gör.

AÇIKLAMA
Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Farmasötik
Teknoloji alanında yüksek lisans yapıyor
olmak.

Arş.

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Farmakoloji

Gör.

alanında doktora yapıyor olmak.

Arş.
Gör.
Arş.
Gör.

Psikoloji lisans mezunu olup, endüstri ve örgüt
psikolojisi alanında tezli yüksek lisans yapıyor
olmak.
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler veya Radyo,
Televizyon ve Sinema lisans mezun olmak.
Halkla İlişkiler alanında doktora yapıyor olmak.
Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği,

Mühendislik ve
Mimarlık Fakültesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve

Bilgisayar
Mühendisliği

1

(İngilizce)

Arş.

haberleşme mühendisliği alanlarının birinden

Gör.

lisans mezunu olup, bilgisayar mühendisliği
alanında yüksek lisans veya doktora yapıyor
olmak.

Mühendislik ve
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik ve
Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

1

Endüstri
Mühendisliği

1

(İngilizce)

Sağlık Bilimleri

Dil ve Konuşma

Fakültesi

Terapisi

1

Arş.
Gör.
Arş.
Gör.

Mimarlık lisans mezunu olmak, mimarlık
alanında yüksek lisans yapıyor veya yapmış
olmak.
İşletme enformatiği lisans mezunu olup, işletme
mühendisliği ya da mühendislik yönetimi
alanında yüksek lisans yapmış olmak.

Öğr.

Dil ve Konuşma Terapisi lisans mezunu olup,

Gör.

ilgili alanda yüksek lisans yapmış olmak.
Hemşirelik lisans mezunu olup, Hemşirelik

Sağlık Bilimleri
Fakültesi

Hemşirelik

2

Arş.

alanında yüksek lisans yapmış veya yapıyor

Gör.

olmak ya da hemşirelik alanında doktora
yapıyor olmak.

Sağlık Hizmetleri

Eczane

Meslek Yüksekokulu

Hizmetleri

Sağlık Hizmetleri

Eczane

Meslek Yüksekokulu

Hizmetleri

1

1

Öğr.

Eczacılık lisans mezunu olup, Farmakognozi

Gör.

tezli yüksek lisans mezunu olmak.

Öğr.

Biyoloji lisans mezunu olup, Farmakoloji tezli

Gör.

yüksek lisans mezunu olmak.
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İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara
öğretim elemanı alınacaktır.
FAKÜLTE/
YÜKSEKOKUL

BÖLÜMÜ/
PROGRAMI

Sağlık Bilimleri
Fakültesi

Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon

Spor Bilimleri
Fakültesi
Spor Bilimleri
Fakültesi

Egzersiz ve
Spor Bilimleri
Bölümü
Egzersiz ve
Spor Bilimleri
Bölümü

KADRO
UNVANI

KADRO
SAYISI

Profesör

1

Prof. Dr.

1

Doç. Dr.

1

Spor Bilimleri
Fakültesi

Egzersiz ve
Spor Bilimleri
Bölümü

Dr. Öğr.
Üyesi

2

İktisadi, İdari ve
Sosyal Bilimler
Fakültesi

Yönetim
Bilişim
Sistemleri

Dr. Öğr.
Üyesi

1

İktisadi, İdari ve
Sosyal Bilimler
Fakültesi

Yönetim
Bilişim
Sistemleri

Dr. Öğr.
Üyesi

1

NİTELİK
Tıp Fakültesi mezunu olmak, Ortopedi ve
Travmatoloji alanından Doçentliğini almış
ve Eklem Cerrahisi ile ilgili çalışmaları
olmak.
Spor Bilimleri, Tıp, Mühendislik, Sağlık
Bilimler Fakültesi mezunu olmak, alanında
çalışmalar sahibi olmak.
Spor Bilimleri, Tıp, Mühendislik, Sağlık
Bilimler Fakültesi mezunu olmak, alanında
çalışmalar sahibi olmak.
Spor Bilimleri alanında Lisans diplomasına
sahip olmak, Beden Eğitimi ve Spor
Anabilim Dalında Doktora derecesine sahip
olmak, alanında çalışmalar yapmış olmak.
Lisans ve/veya Doktorasını Yönetim
Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri,
Enformatik, Bilgisayar Mühendisliği,
Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri
Mühendisliği, Matematik-Bilgisayar
Bölümü, Bilişim Sistemleri ve
Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojisi
programlarının birinde tamamlamış olmak.
Lisans ve/veya Doktorasını Yönetim
Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri,
Enformatik, Bilgisayar Mühendisliği,
Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri
Mühendisliği, Matematik-Bilgisayar
Bölümü, Bilişim Sistemleri ve
Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojisi
programlarının birinde tamamlamış olmak.
İngilizce dilinde ders verme yeterliğine
sahip olmak.

Adayların;
1. Özgeçmiş(YÖK Formatında)
2. 2 Adet Fotoğraf
3. Nüfus Cüzdan Sureti
4. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma onaylı fotokopileri(Profesör ve Doçent
adaylar için Doçentlik Belgesi) ile yurtdışından alınmış Diploma, unvan var ise denklik
belgelerinin eklenmiş olduğu bir dilekçe ile birlikte başlıca araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve
yayınlarından oluşan başvuru dosyalarını Profesör ve Doçent adaylar Rektörlüğe, Dr. Öğretim
Üyeleri ise ilgili fakülteye ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde (14.01.2022-28.01.2022)
şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. (Profesörler için 6 takım, 1 adet Hard Copy-5 adet
CD/USB olacak şekilde, Doçent ve Dr. Öğretim Üyeleri için 4 takım, 1 adet Hard Copy-3 adet
CD/USB olacak şekilde)

Sayfa : 214

RESMÎ GAZETE

14 Ocak 2022 – Sayı : 31719

5. Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge. (Varsa)
6. Gedik Üniversitesi web sitesinde bulunan (https://www.gedik.edu.tr/hakkimizda/idaribirimler/personel-daire-baskanligi/kvkk-aydinlatma-metinleri) aşağıdaki metinlerin doldurulmuş
ve imzalanmış hali.
a. “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” uyarınca hazırlanan “Çalışan Adayı Aydınlatma
Metni”
b. “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” uyarınca hazırlanan “Çalışan Adayı Açık Rıza
Metni”
Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile
postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.
Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Son başvuru tarihi 28.01.2022)
İlanlar ile ilgili tüm bilgiler, başvuru koşulları ve başvuru belgesi Üniversitemizin
http://www.gedik.edu.tr adresinde yer almaktadır.
552/1/1-1
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İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki
Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş
Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince öngörülen koşulları sağlamış
olmak şartı ile aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır.
FAKÜLTE/
YÜKSEKOKUL

BÖLÜMÜ/
PROGRAMI

KADRO
UNVANI

KADRO
SAYISI

İktisadi, İdari ve
Sosyal Bilimler
Fakültesi

Yönetim
Bilişim
Sistemleri

Araştırma
Görevlisi

1

İktisadi, İdari ve
Sosyal Bilimler
Fakültesi

Yönetim
Bilişim
Sistemleri

Araştırma
Görevlisi

1

NİTELİK
Yönetim Bilişim Sistemleri,
Bilişim Sistemleri, Ekonomi,
İstatistik, Ekonometri,
Enformatik, Bilgisayar
Mühendisliği, Yazılım
Mühendisliği, Bilişim
Sistemleri Mühendisliği,
Matematik-Bilgisayar
Bölümü, Bilişim Sistemleri
ve Teknolojileri, Bilgisayar
Teknolojisi programlarının
birinden Lisans mezunu
olmak.
Yönetim Bilişim Sistemleri,
Bilişim Sistemleri, Ekonomi,
İstatistik, Ekonometri,
Enformatik, Bilgisayar
Mühendisliği, Yazılım
Mühendisliği, Bilişim
Sistemleri Mühendisliği,
Matematik-Bilgisayar
Bölümü, Bilişim Sistemleri
ve Teknolojileri, Bilgisayar
Teknolojisi programlarının
birinden Lisans mezunu
olmak.

ALESYDS
EŞDEĞERİ
PUANI

ALES/
EA 70
YDS 50

ALES/
EA 70
YDS 85
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İLAN TAKVİMİ
Duyuru Başlama Tarihi

: 14.01.2022

Son Başvuru Tarihi

: 28.01.2022

Ön Değerlendirme Tarihi : 02.02.2022
Sınav Giriş Tarihi

: 04.01.2022

Sonuç Açıklama Tarihi

: 08.02.2022

İSTENEN EVRAKLAR
1. 1 Adet Fotoğraf
2. Başvuru Formu (www.gedik.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.)
3. Özgeçmiş/YÖK Formatlı Özgeçmiş
4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
5. Öğrenim Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans varsa Doktora Diploması ve Not Belgeleri
Fotokopileri)
6. ALES Belgesinin Fotokopisi (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması
gerekmektedir)
7. Yabancı Dil Belgelerinin Fotokopileri (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması
gerekmektedir)
8. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge
(Bakaya durumda olmamak)
9. İş Tecrübesi Belgesi (çalışılan yerden alınması ve SGK Hizmet Döküm Belgesi ile
gönderilmesi gerekmektedir.) (Daha önce kamuda çalışmış olanlar için hizmet belgesi) (ilan
edilen kadroya bağlı olarak gerekli ise gönderilecektir.)
10. Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi.
11. Gedik Üniversitesi web sitesinde bulunan (https://www.gedik.edu.tr/hakkimizda/idaribirimler/personel-daire-baskanligi/kvkk-aydinlatma-metinleri) aşağıdaki metinlerin doldurulmuş
ve imzalanmış hali.
a. “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” uyarınca hazırlanan “Çalışan Adayı Aydınlatma
Metni”
b. “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” uyarınca hazırlanan “Çalışan Adayı Açık Rıza
Metni”
Adayların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar yukarıda belirtilen evrakları şahsen
veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler, eksik belgelerle başvuru ve
süresi içerisinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemizin web adresinde
yayınlanacak olup tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Not: Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
İlanlar ile ilgili tüm bilgiler ve başvuru koşulları Üniversitemizin http://www.gedik.edu.tr
adresinde yer almaktadır.
Başvuru Adresi: İstanbul Gedik Üniversitesi- Yazı İşleri Müdürlüğü Cumhuriyet Mah.
İlkbahar Sok. No: 1 34876 Yakacık-Kartal/İSTANBUL
552/2/1-1
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İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden:
4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin
(B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2 nci
maddesinin (b) fıkrasına göre "Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan
sıralaması esas alınmak suretiyle” 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle
aşağıda belirtilen pozisyonlara, karşılığında belirtilen sayı ve nitelikte toplam 17 (on yedi)
sözleşmeli personel alınacaktır.
I-KONTENJAN DAĞILIMI
İLAN

POZİSYON

NO

UNVANI

CİNSİYETİ

ÖĞRENİM
DURUMU

KPSS
PUAN
TÜRÜ

KİŞİ
SAYISI

ARANILAN NİTELİKLER
-Yükseköğretim Kurumlarının İnşaat Mühendisliği
lisans programından mezun olmak.
-2020 KPSS (B) grubu sınavından en az 60 puan

İ001

Mühendis

-

Lisans

KPSS-P3

1

almış olmak.
-01.01.2022 tarihi itibarıyla 40 (kırk) yaşını
doldurmamış olmak. (01.01.1982 ve sonraki
tarihlerde doğanlar başvuruda bulunabilecektir.)
- Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik-EbelikSağlık Memurluğu alanının Hemşirelik dalından
mezun olmak.

H001

Hemşire

-

Ortaöğretim KPSS-P94

1

-2020 KPSS (B) grubu sınavından en az 60 puan
almış olmak.
-01.01.2022 tarihi itibarıyla 45 (kırk beş) yaşını
doldurmamış olmak. (01.01.1977 ve sonraki
tarihlerde doğanlar başvuruda bulunabilecektir.)
-Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik,
Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması veya
Özel Güvenlik ve Koruma ön lisans
programlarının herhangi birinden mezun olmak.
-2020 KPSS (B) grubu sınavından en az 60 puan
almış olmak.
-01.01.2022 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını
doldurmamış olmak. (01.01.1987 ve sonraki

Koruma ve
KG001

Güvenlik
Görevlisi

Erkek

Ön Lisans

KPSS-P93

1

tarihlerde doğanlar başvuruda bulunabilecektir.)
-Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi
dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi
kimlik kartına sahip olmak.
-Boyunun 170 cm den kısa olmaması, kilosunun
ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2
rakamından 15 den fazla, 13 den az olmaması
gerekmektedir.(Örneğin boy uzunluğu 180 cm ise
kilosu en fazla 80+15=95 kg ve en az 80-13=67
kg olmalıdır.)
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-Herhangi bir ortaöğretim programından mezun
olmak.
-2020 KPSS (B) grubu sınavından en az 60 puan
almış olmak.
-01.01.2022 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını
doldurmamış olmak. (01.01.1987 ve sonraki
tarihlerde doğanlar başvuruda bulunabilecektir.)

Koruma ve
KG002

Güvenlik

Erkek

Ortaöğretim KPSS-P94

4

Görevlisi

-Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi
dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi
kimlik kartına sahip olmak.
- Boyunun 170 cm den kısa olmaması, kilosunun
ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2
rakamından 15 den fazla, 13 den az olmaması
gerekmektedir.(Örneğin boy uzunluğu 180 cm ise
kilosu en fazla 80+15=95 kg ve en az 80-13=67
kg olmalıdır.)

KG003

Koruma ve
Güvenlik
Görevlisi

D001

Destek
Personeli
(Temizlik
Görevlisi)

D002

Destek
Personeli
(Şoför)

Kadın

Erkek

Erkek

Ortaöğretim KPSS-P94

Ortaöğretim KPSS-P94

Ortaöğretim KPSS-P94

2

-Herhangi bir ortaöğretim programından mezun
olmak.
-2020 KPSS (B) grubu sınavından en az 60 puan
almış olmak.
-01.01.2022 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını
doldurmamış olmak. (01.01.1987 ve sonraki
tarihlerde doğanlar başvuruda bulunabilecektir.)
-Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi
dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi
kimlik kartına sahip olmak.
-Boyunun 160 cm den kısa olmaması, kilosunun
ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2
rakamından 15 den fazla, 13 den az olmaması
gerekmektedir. (Örneğin boy uzunluğu 170 cm
ise kilosu en fazla 70+15=85 kg ve en az 7013=57 kg olmalıdır.)

7

-Herhangi bir ortaöğretim programından mezun
olmak.
-2020 KPSS (B) grubu sınavından en az 60 puan
almış olmak.
-01.01.2022 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını
doldurmamış olmak. (01.01.1987 ve sonraki
tarihlerde doğanlar başvuruda bulunabilecektir.)

1

-Herhangi bir ortaöğretim programından mezun
olmak.
-2020 KPSS (B) grubu sınavından en az 60 puan
almış olmak.
-01.01.2022 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını
doldurmamış olmak. (01.01.1987 ve sonraki
tarihlerde doğanlar başvuruda bulunabilecektir.)
- E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (ya da
Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17/04/2015
tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan değişiklik ile 01/01/2016 tarihi
itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış yeni tip D
sınıfı sürücü belgesine sahip olmak)
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II. BAŞVURU ŞARTLARI
Genel Şartlar
1) Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde
belirtilen genel şartlar aranır.
2) Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak. (Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile
Destek Personeli pozisyonları için)
3) ) Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı DMK’nın 4/B maddesinin “Bu şekilde
istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile
belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir
yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne
uygun olması gerekmektedir.
4) Üniversitemizin tüm yerleşkelerindeki iç ve dış mekânlarda vardiyalı sistemde
çalışmaya engel bir durumu bulunmamak (Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Destek Personeli
pozisyonları için)
5) 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu
maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak (Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için).
6) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı
almaya hak kazanmamış olmak.
III. BAŞVURU İŞLEMLERİ
İlgililerin, ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 (on beş) gün içinde eDevlet üzerinden İstanbul Medeniyet Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer
Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresinden başvurularını tamamlamaları
gerekmektedir. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar
ilan edilen pozisyonlardan sadece bir unvan için başvuru yapabilecektir. Birden fazla kadroya
başvuru yapanların başvuruları kabul edilmeyecektir. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı
tespit edilen adayların başvuruları geçerli sayılmayacaktır.
Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna müracaat edecek ilgililerin silahlı/silahsız
özel güvenlik görevlisi kimlik kartlarını arkalı ve önlü olarak “Diğer Belgeleriniz” sekmesi
altında bulunan “Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı” alanına yüklemeleri gerekmektedir.
Başvuru yapacak tüm adayların “Barkodlu SGK Tescil ve Hizmet Döküm Belgeleri”ni
“Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “SGK Bilgisi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.
IV.
BAŞVURULARIN
DEĞERLENDİRİLMESİ
VE
YERLEŞTİRME
SONUÇLARININ DUYURULMASI
1) İlan edilen pozisyonların sayısının 5 (beş) katı kadar yedek aday belirlenecektir.
2) Asil ve yedek kazanan adayların listesi, atanmaya hak kazanan adaylardan istenecek
belgeler ve diğer hususlar başvuru bitim tarihinden itibaren 15 (on beş) iş günü içinde
Üniversitemiz https://personel.medeniyet.edu.tr/tr internet adresinde yayımlanacaktır. Ayrıca,
adaylar
yerleştirme
sonuçlarına
ilişkin
bilgileri
Kariyer
Kapısı
üzerinden
görüntüleyebileceklerdir.
3) Sıralamaya esas olan KPSS puanlarının eşit olması halinde; adaylardan mezuniyet notu
yüksek olan, mezuniyet notunun eşit olması halinde ise mezuniyet tarihi eski olan, mezuniyet
tarihinin de aynı olması halinde yaşı büyük olandan başlanarak sıralama yapılacaktır.
4) Atanmaya hak kazanıp süresi içinde başvurmayanlar ile ataması yapılmayan veya iptal
edilen adayların yerine yedek listedeki adayların puan sıralamasına göre atamaları yapılacaktır.
5) Arşiv araştırması olumsuz neticelenen, başvuru ve işlemleri sırasında gerçeğe aykırı
beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri süresi
içinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
Bu durumdaki adaylar hiçbir hak talep edemeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal
işlem yapılacaktır.
6) İlan metninde belirtilmeyen durumlarla ilgili genel mevzuat hükümlerine göre işlem
yapılacaktır.
İlanen duyurulur.
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Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili
maddeleri ile 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi
Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile
Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca
öğretim görevlileri alınacaktır.
Birim

Program

Kadro

Kadro

Unvanı

Sayısı

Nitelik
Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar
Mühendisliği, Bilişim Sistemleri
Mühendisliği veya Bilgisayar
Bilimleri Bölümlerinin birinden

Meslek

Bilgisayar

Öğretim

Yüksekokulu

Programcılığı

Görevlisi

lisans mezunu olup, Yazılım
3

Mühendisliği, Bilgisayar
Mühendisliği, Bilişim Sistemleri
Mühendisliği veya Bilgisayar
Bilimleri Anabilim Dallarının birinde
en az tezli yüksek lisans derecesine
sahip olmak.

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ
İlan Tarihi

: 14/01/2022

Son Başvuru Tarihi

: 28/01/2022

Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi : 01/02/2022
Giriş Sınavı Tarihi

: 04/02/2022

Sonuçların Açıklanacağı Tarih

: 08/02/2022

A. GENEL ŞARTLAR
1- İlanda belirtilen kadrolara yapılacak atamalarda; 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- ALES’ten en az 70 puan almış olmak.
3- ALES puan türünün belirlenmesinde, atama yapılacak alana ilişkin puan türü dikkate
alınır.
4- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun
hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine
eşdeğerliğinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılır.
5- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
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B. ÖZEL ŞART
Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine
sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak
şartı aranır.
C. BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ
1- Başvuru dilekçesi (Dilekçede başvurulan Yüksekokul/Program, adres, telefon no, email gibi adayın iletişim bilgileri açıkça belirtilecektir).
2- Özgeçmiş (YÖK formatında).
3- Lisans ve lisansüstü diplomalarının onaylı suretleri (Diplomanın aslı veya ıslak imzalı
mühürlü sureti ya da e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla mezun
belgesi).
4- Resmi lisans transkripti (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak
kaydıyla not döküm belgesi).
5- ALES belgesi (Barkod/Karekodu okunaklı olmalıdır).
6- Nüfus cüzdanı fotokopisi.
7- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.
8- Yerleşim yeri ve adres belgesi (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak
kaydıyla alınabilir).
9- Adli sicil belgesi (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla
alınabilir).
10- 2 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş).
NOT: Başvurular; Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlük Evrak Kayıt Birimi’ne şahsen
veya posta yoluyla yapılabilecektir. Süresi içinde yapılmayan, postadaki gecikmeler ve eksik
belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.
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.
İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilecektir.
Başvuru Adresi:
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğü, Rektörlük Evrak Kayıt Birimi, KAYSERİ
Tel: (0 352) 324 00 00 - Faks: (0 352) 324 00 04
Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları, Üniversitemiz web adresinden
(www.nny.edu.tr) yayımlanacak olup, bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca
tebligat yapılmayacaktır.
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İÇİNDEKİLER
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Battalgazi Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli
Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5100)
–– Konya İli, Karatay İlçesi, Akçeşme, Kerimdedeçeşme ve Sarıyakup Mahalleleri Sınırları
İçerisinde Bulunan Alanın Yenileme Alanı Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar
Sayısı: 5101)
–– Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Ilıca Mahallesinde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme
Hizmetleri Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5102)
–– Denizli İli, Tavas İlçesinde S:61796, S:63642 ve S:200808574 Numaralı IV. Grup Maden
(Linyit) İşletme Ruhsatlı Sahalarda, Ruhsatlara Konu Maden Üretimine Devam Edilebilmesi
İçin İhtiyaç Duyulan Taşınmazların Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele
Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5103)
–– (Beşikdüzü-Vakfıkebir) Devlet Yolu Ayr.-Vakfıkebir Organize Sanayi İl Yolu Projesi
Kapsamında Bazı Taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele
Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5104)
–– Kırıkkale İli, Merkez İlçe, Aşağımahmutlar Mahallesinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Küçük
Sanayi Sitesi Yapılması Amacıyla Kırıkkale Belediye Başkanlığı Tarafından Acele
Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5105)
–– 380 kV Kastamonu 380-Bartın OSB Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı
Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele
Kamulaştırılması ile 21/3/2019 Tarihli ve 847 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Yürürlükten
Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5106)
YÖNETMELİKLER
–– Kooperatif Bilgi Sistemi Yönetmeliği
–– Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu
Toplantılarda Bulundurulacak Bakanlık Temsilcisinin Nitelik ve Görevleri Hakkında
Yönetmelik
–– Kooperatifçilik Eğitimi Yönetmeliği
–– Kooperatiflerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik
–– Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği
TEBLİĞLER
–– İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/1)’nde
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/26)
–– Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/16)’nde
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/27)
–– Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve
Denetimi: 2022/18)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/28)
–– Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/25)’nde
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/29)
KURUL KARARLARI
–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 13/01/2022 Tarihli ve 10042 Sayılı Kararı
–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 13/01/2022 Tarihli ve 10043 Sayılı Kararı
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YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 21/10/2021 Tarihli ve 2017/28308 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 21/10/2021 Tarihli ve 2017/34502 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 6/10/2021 Tarihli ve 2016/9325 Başvuru Numaralı Kararı

74
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YARGITAY KARARLARI
–– Yargıtay 2, 3 ve 6. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

154

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

177
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