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-+ i Cöreı,de }'iikselnıe ve Ljnvafi Değişikjiğ l]sasianna Dair Geıei \'öııeııelik
ki'insam].ı.]da terçekleştiı:iJecek oian görevde iükselme Ve uılran değişiklikterine ilişkiıı yızilı
S]naV hiznıcıinin alınatıileceğj kurunr Ve kuruluşlar. Yönetıııeiiğin j2'nci maddesinde
di'zeııleıdiğinden bu ihaleiere sadece arulan maddede .}'eİ alaı kurulı"ışiann tekiif
ı'erehı i l cc e ğin i n i hııl e d o k iim anı ve iiancia belirri lrıesine;

-5 
j l. nıadde esas a]ınaıak ihaleye katı]an kan-ıu kurunı ve kuruİuşlarca ihale1.e katılın:

b;Jgelerinden suırmak' z.orı.uıda olmadıkları belgelere yöneiik açıklamanın, idaıi'şarına:ıenin
''Di geı l-{usus laı"'' başiık l ı maddesinde yer verii-ııesine ;

6) 1. Ve 3. maddeler esas alınaıak ıhale ıızetinde bııakıian kanıı"l kıınım Ve
ktıruluşlannca. 4734 sar,ıjı Kanun'uı ]O'uncu maddesinin dördüııcü fıkıasinda be]iıilen
ılı-rıımlarda bu1unulnıadığna ilişküı belgelerden sunma}i zc,runda öIm;ıdıklaİı belgtlere
1JncIik açıkIanıan:ı.l. idaıi şarınamenin'Diğer lIususlar' haşi:klı nıaçldesinde yer veıi1mesin*'
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