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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Adalet Bakanlığından:
ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN PARA ALACAKLARINA 

İLİŞKİN TAKİBİN BAŞLATILMASI USULÜ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, abonelik sözleşmeleri ile bu sözleşmelerin ifası ama-

cıyla tüketiciye sunulup bedeli faturaya yansıtılan mal veya hizmetten kaynaklanan para ala-
caklarına ilişkin haciz yoluyla ilamsız icra takiplerinin, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminde
(UYAP) oluşturulan Merkezi Takip Sistemi (MTS) üzerinden başlatılmasına ve haciz aşamasına
kadar yürütülmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin

Korunması Hakkında Kanunda ve diğer mevzuatta düzenlenen abonelik sözleşmeleri ile bu
sözleşmelerin ifası amacıyla tüketicinin kullanımına sunulup bedeli faturaya yansıtılan mal ve
hizmetten kaynaklanan ve avukat ile takip edilen ilamsız takibe konu para alacaklarının, UYAP
bünyesinde oluşturulan MTS üzerinden başlatılmasına ve yürütülmesine ilişkin takip işlemleri
hakkında uygulanır.

(2) Birinci fıkra kapsamındaki icra takipleri ancak bu Yönetmelikte belirlenen yöntemle
başlatılabilir, aksi halde icra dairesi takip talebini reddeder.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 6/12/2018 tarihli ve 7155 sayılı Abonelik Sözleşme-

sinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanunun
9 uncu maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,
b) Banka: Adalet Bakanlığı ile entegrasyon yapan ve bu Yönetmelik kapsamındaki borç

ödemelerini kabul etmeye yetkili bankalar ile elektronik para kuruluşlarını,
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c) Başkanlık: İcra İşleri Dairesi Başkanlığını,
ç) Güvenli elektronik imza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun

4 üncü maddesinde nitelikleri belirtilen güvenli elektronik imzayı,
d) Hesap numarası: Hesaba ait banka IBAN numarasını,
e) Kanun: 6/12/2018 tarihli ve 7155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para

Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanunu,
f) Komisyon: Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonunu,
g) MTS: Kanun ve bu Yönetmelikte belirtilen takip işlemlerinin elektronik ortamda ya-

pılmasını sağlamak amacıyla, UYAP bünyesinde yer alan ve Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel
Müdürlüğü altında tanımlanan, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim
Şirketi (PTT), banka ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlar ile entegrasyonu sağlanan takip siste-
mini,

ğ) Muhabere icra dairesi: Birden fazla icra dairesinin bulunduğu mahallerde muhabere
işini yapmakla görevli icra dairesini,

h) PTT: Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketini,
ı) UYAP: Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Takip Talebi ve Ödeme Emri ile Takibin Başlaması ve Sona Ermesi

Takip talebi
MADDE 5 – (1) Alacaklı avukatı tarafından doldurulan takip talebinde aşağıdaki hu-

suslar yer alır:
a) Alacaklının ve varsa kanuni temsilcisi ile avukatının adı ve soyadı, Türkiye Cumhuriyeti

kimlik numarası; tüzel kişi ise unvanı, vergi kimlik numarası, ticaret sicil numarası ve Merkezi
Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) numarası; adresi, telefon numarası ve elektronik iletişim bilgi-
leri.

b) Alacaklı veya avukatının münhasıran MTS ile ilişkilendirilmiş ve banka tarafından da
sadece bu Yönetmelik kapsamındaki borç tutarının yatırılmasına özgülenmiş hesap numarası.

c) Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı ve soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik
numarası; tüzel kişi ise unvanı, vergi kimlik numarası, biliniyorsa ticaret sicil numarası ve
MERSİS numarası; adresi, biliniyorsa telefon numarası ve elektronik iletişim bilgileri.

ç) Terekeye karşı yapılan takiplerde kendilerine tebligat yapılacak mirasçıların adı ve
soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile adresi.

d) Alacağın tutarı ve faizli alacaklarda faizin türü, oranı, miktarı ve işlemeye başladığı
gün; alacak yabancı para ise harca esas olmak üzere takip tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Mer-
kez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığı, alacağın hangi tarihteki kur üze-
rinden talep edildiği ve faizli alacaklarda faizin türü, oranı, miktarı ve işlemeye başladığı gün.

e) Takip dayanağı belgelerin tarih ve numarası ile alacağın son ödeme tarihi.
f) Haciz ve müteakip işlemler için yetkili icra dairesi.
(2) MTS’ye bilgi girişi yapan avukat, takip talebindeki bilgilerin doğru ve eksiksiz gi-

rilmesinden sorumludur.
(3) Avukat tarafından takip talebinin doldurulmasından sonra son ödeme tarihi belirtilen

alacağa ilişkin fatura veya benzeri belgeler MTS’ye taranmak suretiyle yüklenir. 
(4) Üçüncü fıkrada belirtilen fatura veya benzeri belgeler, borçluya tebliğ edilmez. 
Takibin başlaması
MADDE 6 – (1) Takip talebi 5 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca doldurulduktan,

ilgili belgeler taranıp MTS’ye yüklendikten ve takip harç ve masrafları elektronik ortamda
ödendikten sonra güvenli elektronik imza ile onaylanır, MTS’ye kaydedilir ve merkezi takip
numarası alır. İcra takibi MTS’ye kaydedildiği anda başlamış olur.

Ödeme emri
MADDE 7 – (1) Takip talebinin MTS’ye kaydedilmesinden sonra bu talebe uygun ola-

rak MTS tarafından otomatik olarak ödeme emri düzenlenir.
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(2) Ödeme emrinde takip talebinde yer alan bilgiler yanında aşağıdaki hususlar bulunur:
a) Toplam borç miktarı ile takip harç ve masraflarının, tebliğden itibaren yedi gün içinde

alacaklının veya avukatının MTS ile ilişkilendirilmiş hesap numarasına ödenmesi gerektiği.
b) Yetkiye, borcun tamamına veya bir kısmına ya da alacaklının takibat icrası hakkına

dair bir itirazı varsa bunun da aynı süre içinde beyan edilmesi gerektiği.
c) Sadece yetkiye itiraz hâlinde yeniden ödeme emri tebliğ edilmeksizin alacaklının ta-

lebi üzerine, yetki itirazında gösterilen veya mahkemece yetkili görülen icra dairesinden haciz
işlemlerinin başlatılacağı.

ç) İtirazların, herhangi bir icra dairesi aracılığıyla veya güvenli elektronik imza kulla-
nılarak MTS ile entegre çalışan UYAP Vatandaş Portal üzerinden yapılabileceği.

d) Borç ödenmez veya itiraz olunmazsa yetkili icra dairesi aracılığıyla cebrî icraya de-
vam edileceği.

Ödeme emrinin tebliği
MADDE 8 – (1) Borçlu, tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu olan kişilerden

ise ödeme emri, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun hükümleri uyarınca borç-
luya elektronik tebligat yoluyla gönderilir.

(2) Borçlu, tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu kişilerden değil ise ödeme emri
ile tebliğ mazbatalı kapalı zarf, UYAP üzerinden ilgili PTT birimine iletilir. 

(3) Ödeme emrini ve tebliğ mazbatalı kapalı zarfı UYAP üzerinden alan PTT birimi,
bunların çıktısını alır ve 7201 sayılı Kanun hükümleri uyarınca borçluya tebliğ eder.

(4) Tebliğ durumunu belgeleyen mazbata taranarak, tebligatın akıbetine ilişkin bilgiler
ise veri girişi yapılarak ilgili PTT birimi tarafından gecikmeksizin UYAP’a yüklenir. Mazba-
tanın aslı, ilgili PTT birimi tarafından alacaklı avukatının takip talebinde bildirdiği icra dairesine
gönderilir. Alacaklı avukatı buna ilişkin PTT tarafından belirlenen gideri takibi başlatırken ya-
tırmak zorundadır.

(5) Adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligat yapılamaması hâ-
linde, takibe devam etmek isteyen alacaklı avukatının istemi üzerine, MTS üzerinden borçlunun
adres kayıt sisteminde yer alan yerleşim yeri adresine tebligat çıkarılır. Alacaklı avukatı, tebligat
çıkarılırken tebligat giderini ödemek zorundadır.

(6) Borçluya beşinci fıkra uyarınca da tebligat yapılamaması veya borçlunun yerleşim
yeri adresinin yurt dışında bulunduğunun anlaşılması hâlinde, alacaklı avukatının talebi üzerine,
harçlar ikmal edilerek icra dairesinde takibe devam edilir. İcra dairesinde takibe devam edile-
bilmesi için alacaklı avukatının MTS üzerindeki takibi “tebliğ imkânsızlığı” seçeneğini seçerek
kapatması zorunludur. Bu sebeple dosyanın kapatılmaması hâlinde son işlem tarihinden itibaren
iki yıl geçmekle takip otomatik olarak kapatılır.

Takibin sona ermesi 
MADDE 9 – (1) Takip konusu borcun tamamı, takip harç ve masraflarıyla birlikte öde-

me emrinde belirtilen hesap numarasına tahsilat kanalları ile ödendiğinde, MTS tarafından
takip sona erdirilir. 

(2) Borç haricen tahsil edildiği takdirde alacaklı avukatı tarafından MTS ortamında ha-
ricen tahsil seçeneği seçilerek takip sona erdirilir.

(3) Alacaklı, alacağından feragat ettiği takdirde, alacaklı avukatı tarafından MTS orta-
mında feragat seçeneği seçilerek takip sona erdirilir.

(4) Birinci fıkra uyarınca takip sona erdiği takdirde banka,  30/6/1934 tarihli ve 2548
sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkûm-
lara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanun uyarınca alacaklıdan alınması gereken
harcı, ödenen paradan ayırarak Bakanlığın belirleyeceği hesaba aktarır. Bunun dışında yapılan
ödemeler haricen tahsilat hükmündedir. 

Kısmi ödeme
MADDE 10 – (1) Kısmi ödeme halinde alacaklı ödemeyi reddedemez.
(2) Kısmi ödeme durumunda, 9 uncu maddenin dördüncü fıkrası uyarınca alınması ge-

reken harç yapılan ödeme miktarı üzerinden hesaplanarak alınır.
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(3) Kısmi ödeme durumunda, haciz yoluyla takibe geçilmesi hâlinde kalan miktar üze-
rinden takibe devam olunur.

Ödeme emrine itiraz 
MADDE 11 – (1) Borçlu, ödeme emrinin tebliğinden itibaren yedi gün içinde, herhangi

bir icra dairesine başvurarak ödeme emrine itiraz edebilir. Posta yolu ile itiraz yapılamaz. 
(2) İcra dairesi, itiraza ilişkin evrakı aynı gün UYAP’a yükler, aslını alacaklının takip

talebinde bildirdiği icra dairesine gönderir. Borçluya, itiraz ettiğine ilişkin ücretsiz bir alındı
belgesi verilir.

(3) Güvenli elektronik imza kullanılarak MTS ile entegre çalışan UYAP Vatandaş Portal
üzerinden de itiraz edilebilir. İtiraz evrakı MTS’ye kaydedildikten sonra PTT’nin UYAP’a bil-
dirdiği tebliğ tarihi verisinden itibaren yedi günlük itiraz süresinin geçtiği tespit edilirse bilgi
amacıyla uyarı verilir.

(4) İtiraz, itirazın MTS dosyasına yüklendiği tarihi izleyen beşinci günün sonunda ala-
caklı avukatına tebliğ edilmiş sayılır.

(5) PTT’nin UYAP’a bildirdiği tebliğ tarihi verisinden itirazın süresinde yapıldığı tespit
edilirse MTS takibi otomatik olarak durdurur. 

(6) Duran takip hakkında, 2004 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.
(7) Sadece yetkiye itiraz hâlinde, alacaklı avukatı MTS üzerinden yetki itirazının kabulü

seçeneğini seçerek, UYAP üzerinden entegre bilişim sistemleri vasıtasıyla borçlunun mal, hak
veya alacağı olup olmadığını sorgulayabilir veya yetki itirazında gösterilen icra dairesinde
haciz işlemlerini başlatabilir. Yetki itirazını kabul eden avukatın, icra dairesinde takibe devam
edebilmesi için; MTS üzerinden “Yetki İtirazının Kabulü” seçeneğini seçerek işlem yapması
ve varsa harçları ikmal etmesi zorunludur. Bu işlemleri tamamlaması durumunda MTS dosyası
kapatılır.

(8) Takip talebinde belirtilen icra dairesinde haciz işlemlerinin başlatılabilmesi için bu
dairenin bağlı bulunduğu mahkemede yetki itirazının kaldırılması şarttır. Mahkeme, yetki iti-
razını dosya üzerinden inceleyip kesin olarak karara bağlar. Mahkemenin yetkili gördüğü icra
dairesinde haciz işlemlerinin başlatılabilmesi için yeniden ödeme emri tebliği gerekmez. Yetki
itirazı kaldırıldıktan sonra avukatın, icra dairesinde takibe devam edebilmesi için; MTS üze-
rinden “Yetki İtirazının Kaldırılması” seçeneğini seçerek işlem yapması ve varsa harçları ikmal
etmesi zorunludur.

Ödeme emrine itiraz edilmemesi veya itirazın hükümden düşürülmesi
MADDE 12 – (1) Ödeme emrine itiraz edilmemesi veya itirazın hükümden düşürül-

mesine rağmen süresi içinde ödeme yapılmaması hâlinde, alacaklının yetkili icra dairesi nez-
dinde yapacağı talep üzerine 2004 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uyarınca cebrî icraya devam
olunur.

(2) Avukatın, icra dairesinde takibe devam edebilmesi için; MTS üzerinden “İcra Takibi
Başlat” seçeneğini seçerek işlem yapması ve varsa harçları ikmal etmesi zorunludur. Bu iş-
lemleri tamamlaması durumunda MTS dosyası kapatılır. 

(3) Cebrî icraya devam edilmesi talep edildiğinde; icra müdürü, alacağın Kanun kap-
samında bulunduğunu, ödeme emrinin tebliğ edildiğini, takibe itiraz edilmediğini, itirazın sü-
resinde yapılmadığını veya itirazın hükümden düşürüldüğünü tespit ederse cebrî icra işlemle-
rine devam eder. Aksi hâlde gerekçesini belirterek talebi reddeder. Verilen kararlara karşı ala-
caklı veya borçlu şikâyet yoluna başvurabilir.

(4) Üçüncü fıkra uyarınca cebrî icra işlemlerine devam edilmesinin mümkün olduğu
hâllerde, icra dairesinde takibe geçmeden önce alacaklı avukatı dilerse haciz talebinde bulun-
maksızın UYAP üzerinden, entegre bilişim sistemleri vasıtasıyla borçlunun mal, hak veya ala-
cağı olup olmadığını sorgulayabilir. Sorgulama sonunda sistem mal, hak veya alacağın mahiyeti
ve detayı hakkında bilgi veremez; sadece mal, hak veya alacağın genel olarak olup olmadığı
konusunda bilgi verebilir. Borçlunun mal, hak veya alacağının varlığının tespiti hâlinde UYAP
üzerinden de haciz talep edilebilir.

(5) Ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren iki yıl içinde haciz talep edilmezse takip
düşer. İtirazın hükümden düşürülmesine ilişkin dava açılması hâlinde davanın açıldığı tarihten
hükmün kesinleşmesine kadar geçen süre hesaba katılmaz. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Avukat Kaydı ile MTS Harcı

Avukat kaydı 
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında abonelik sözleşmeleri ile bu sözleşme-

lerin ifası amacıyla tüketiciye sunulup bedeli faturaya yansıtılan mal veya hizmeti sunan gerçek
kişiler veya tüzel kişilerin yetkilileri UYAP Kurum Portal üzerinden dilekçe ve şirket yetkilisi
olduğunu gösteren belge ile imza sirküsünü tarayıp güvenli elektronik imza ile imzalayarak
Bakanlığa gönderir.

(2) Bakanlık tarafından birinci fıkra uyarınca gönderilen belgeler incelendikten sonra
yetkili olduğu tespit edilenlere şirket yetkilisi rolü tanımlanır.

(3) Şirket yetkilisi rolü tanımlanan kişi UYAP Kurum Portal üzerinden güvenli elektronik
imza ile MTS işlemlerinde yetkili avukatları belirler. Şirket yetkilisi belirlediği avukatları de-
ğiştirmeye, yeni avukat eklemeye veya avukat çıkarmaya yetkilidir. 

(4) Avukatın alacaklı adına MTS’de işlem yapabilmesi için yukarıdaki fıkra uyarınca
yetkilendirilmesi zorunludur. 

Merkezi takip sistemi harcı
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki takiplerden MTS harcı peşin alınır.
(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki takip, haciz aşamasına geçilmeden neticelendirilirse

icraya başvurma harcı ile tahsil harcı alınmaz.
(3) Alacaklı avukatı takip talebini güvenli elektronik imza ile onayladıktan sonra MTS

harcı ile alacaklı avukatı tarafından ödenen masraflar iade edilmez.
(4) Kesinleşen MTS takibi ile adresin tebligata elverişli olmadığının veya borçlunun

yerleşim yeri adresinin yurt dışında olduğunun anlaşılması veya tebligat yapılamaması durum-
larında takibe icra dairesi vasıtasıyla devam edilmesi hâlinde, peşin alınan MTS harcının öden-
diği tarihte geçerli olan icraya başvurma harcını aşan kısmı takip sonunda alınacak tahsil har-
cından mahsup olunur.

(5) MTS takibinin başında yer almayan avukatın daha sonra vekil olarak MTS’ye ek-
lenmesi durumunda vekaletname suret harcı ve diğer masrafları, herhangi bir mahaldeki MTS
ile yetkili icra dairesine yatırır, buna ilişkin evrakı sisteme tarar. İcra müdürü haciz istenmesi
hâlinde 12 nci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca yapacağı kontrolde birinci cümledeki veka-
letname suret harcı ve diğer masrafların yatırılıp yatırılmadığını da kontrol eder.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Merkezi Takip Sistemi Kayıtları

Merkezi takip sisteminde tutulan kayıtlar
MADDE 15 – (1) Merkezi Takip Sistemine dayalı icra takiplerinde aşağıda gösterilen

kayıtların tutulması zorunludur:
a) Tebligat mazbatasının muhafaza kaydı.
b) İtiraz dilekçesi kaydı.
Tebliğ mazbatasının kaydı ve muhafazası
MADDE 16 – (1) PTT tarafından alacaklı avukatının takip talebinde bildirdiği icra dai-

resine gönderilen tebliğ durumunu belgeleyen mazbata, Komisyon tarafından belirlenecek icra
dairesince MTS tebliğ mazbatası kartonunda saklanır. Buna ilişkin ilgili icra dairesi tarafından
kayıt tutulur.

(2) İcra dairesince tutulacak kayıtta; muhatabın adı ve soyadı, MTS numarası, barkod
numarası ile PTT tarafından tebligatın icra dairesine verildiği tarih bilgisi yer alır.

(3) Takibe icra dairesinde devam edilmesi durumunda tebliğ mazbatası takibin açıldığı
icra dairesine gönderilir. Gönderilen icra dairesi ve tarihi, tutulan kayda işlenir.

İtiraz dilekçesinin kaydı ve muhafazası
MADDE 17 – (1) Borçlunun ödeme emrine itirazına ilişkin evrakı alan muhabere icra

dairesi, itiraz dilekçesini aynı gün içinde UYAP’a yükler; aslını ise takip talebinde bildirilen
icra dairesine gönderir. 
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(2) Yukarıdaki fıkra uyarınca itiraz dilekçesinin gönderileceği adliyedeki Komisyon ta-
rafından belirlenecek icra dairesince borçlunun itiraz dilekçesinin aslı MTS itiraz dilekçesi kar-
tonunda saklanır, buna ilişkin icra dairesi tarafından kayıt tutulur. 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

MTS işleri ile yetkili icra dairesi
MADDE 18 – (1) Birden fazla icra dairesinin bulunduğu mahallerde komisyon daire-

lerden birini MTS takiplerinin yürütüleceği icra dairesi olarak yetkilendirebileceği gibi tevzi
sistemine göre tüm dairelere eşit olarak dağıtımını da sağlayabilir.

(2) Birden fazla icra dairesinin bulunduğu mahallerde komisyon dairelerden birini MTS
takiplerine ilişkin itiraz dilekçelerinin ve tebliğ mazbatalarının muhafazası için yetkilendirir.

Bakım, onarım ve güncelleme çalışmaları
MADDE 19 – (1) Planlı bakım, onarım ve güncelleme çalışmaları kapsamında geçici

olarak MTS’ye erişim kapatılabilir veya kısıtlanabilir. Bu çalışmaların yapılacağı zaman bilgisi,
önceden MTS’de duyurulur ayrıca bu çalışmalar sırasında çalışma yapıldığına ilişkin uyarı ve-
rilir. 

(2) Aniden ortaya çıkan sebeplerden dolayı MTS’de yapılacak bakım, onarım ve gün-
celleme çalışmalarında, önceden duyuru yapılması hariç birinci fıkra gereğince işlem yapılır.

(3) Entegrasyon yapılan kurumlar ile mutabakat sağlanması amacıyla; günün belirli bir
zamanında MTS’ye erişim kapatılabilir veya kısıtlanabilir. Bu durumda birinci fıkra gereğince
işlem yapılır. 

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2004 sayılı Kanun ile

11/4/2005 tarihli ve 25783 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği
hükümleri uygulanır.

Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, yürürlüğe girdiği tarihte derdest olan takip-

ler hakkında uygulanmaz; bu takipler hakkında 2004 sayılı Kanun ile İcra ve İflas Kanunu Yö-
netmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır. 

Yürürlük
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik 1/6/2019 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

—— • ——
Hazine ve Maliye Bakanlığından:

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI
HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/2/2016 tarihli ve 29615 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bireysel
Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fık-
rasının (b) bendinde yer alan “otuzu” ibaresi “yirmisi” şeklinde değiştirilmiş, (b) bendinin (3)
numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkraya “değerlendirilir.” ibaresinden önce gel-
mek üzere “c) Asgari yüzde onu, BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal
Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki pay-
larda,” ibaresi eklenmiş, ikinci fıkrasında yer alan “ve (3) numaralı alt bentlerinin” ibaresi “nu-
maralı alt bendi ve (c) bendinin” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin geçici 6 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağı-
daki geçici madde eklenmiştir.

“Devlet katkısının yatırıma yönlendirilmesi uyum süresi
GEÇİCİ MADDE 7 – (1) 11 inci maddede bahsedilen portföy yapısı sınırlamalarına

31/7/2019 tarihi itibarıyla uyum sağlanır.”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
KALKINMA AJANSLARI PERSONEL YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iş mevzuatı hükümlerine göre belirsiz süreli

hizmet akdine bağlı olarak istihdam edilecek olan Ajans personelinin nitelik, istihdam, çalışma
usul ve esaslarını belirlemek ve bunların hak ve yükümlülüklerini tespit etmektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum
ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 187 nci maddesinin
ikinci fıkrasının (g) bendi ve 200 üncü maddesi ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hük-
münde Kararnamenin Ek 28 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükümlerine dayanılarak hazır-
lanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Ajans: Kalkınma Ajansını,
b) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
c) Destek Personeli: Ajansın; sekreterlik, halkla ilişkiler, arşiv, idari ve mali işler ile

personelle ilgili iş ve işlemler gibi işlerini yürüten personelini,
ç) Hukuk Müşaviri: Ajansın iş ve işlemlerinin mevzuata uygun olarak yapılmasına des-

tek sağlamak, hukuki konular hakkında görüş bildirmek ve Ajansın taraf olduğu davalarda ve
icra takiplerinde Ajansı temsil etmek üzere istihdam edilen personeli,

d) İç Denetçi: Ajansın faaliyetlerini, hesaplarını, işlemlerini ve performansını iç dene-
time tabi tutmak üzere istihdam edilen personeli,

e) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını,
f) Personel: Ajanslarda hizmet akdiyle çalışan personeli,
g) Uzman Personel: Ajansın özel, mesleki ve teknik bilgi gerektiren işlerini yapmakla

görevli personelini,
ğ) Yarışma Sınavı: Ajansta istihdam edilecek iç denetçi, uzman personel ve destek per-

sonelinin seçimine ilişkin sınavı,
h) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
ı) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
i) Yönetici: Genel Sekreter için Yönetim Kurulunu; iç denetçi, çalışma birimi başkan-

ları, yatırım destek ofisi koordinatörleri ve hukuk müşaviri için Genel Sekreter ve Yönetim
Kurulunu; uzman personel ve destek personeli için ise çalışma birimi başkanları ve yatırım
destek ofisi koordinatörleri ile Genel Sekreter ve Yönetim Kurulunu,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Ajansın İnsan Kaynakları Politikası ve Uygulaması
Ajansın insan kaynakları politikasının amacı ve tespiti
MADDE 4 – (1) İnsan kaynakları politikasının amacı, Ajansın görevlerini etkin ve ve-

rimli bir şekilde yerine getirebilmesi için alanında uzmanlaşmış, ulusal ve uluslararası düzeyde
ihtiyaç duyulan niteliklere sahip personelin istihdamını ve bu personelin niteliklerinin gelişti-
rilmesini ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır.
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(2) İnsan kaynakları rejimi ve politikası, Genel Sekreterin görüşü alınmak suretiyle,
Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(3) İnsan kaynakları politikasının izlenmesi, uygulanması ve geliştirilmesinden Genel
Sekreter sorumludur. Genel Sekreter uygulanmakta olan insan kaynakları politikasına ilişkin
olarak her yıl Aralık ayının sonunda bir rapor hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunar. Bu rapor-
da, insan kaynakları politikasının uygulanmasına dair bilgiler, uygulamada yaşanılan sıkıntılar
ile sorunların çözümüne ve insan kaynakları politikasının geliştirilmesine yönelik öneriler yer
alır.

Ajansın insan kaynakları politikasının ilkeleri
MADDE 5 – (1) Ajansın insan kaynakları politikasının temel ilkeleri şunlardır:
a) İşin gerektirdiği niteliklere sahip kişilerin seçimini, işe alınmasını ve görevlendiril-

mesini gerçekleştirmek ve personeli işin gereğine göre eğitmek ve yetiştirmek.
b) Personelin yaratıcılığını, girişimciliğini, başarı ve çabasını maddi ve manevi olarak

desteklemek, buna ilişkin sistemler geliştirmek, personelin Ajansın amaçları doğrultusunda et-
kin ve verimli çalışmasını sağlayacak, Ajansın hizmet kalitesini yükseltecek ve yapılan işin ni-
teliğine uygun rahat ve güvenli bir iş ortamı ve çalışma şartları sağlamak.

c) Personeli, etkinlik ve verimlilik ilkelerine bağlı olarak, maliyet ve tasarruf bilinci
içinde çalıştırmak, kendilerini ilgilendiren konularda zamanında bilgilendirmek.

ç) Personelin Ajansa sadakat ve bağlılığını artırmak, aynı Ajansta çalışma bilincinin
oluşturulması ve güçlendirilmesi için Ajans çalışanları arasında işbirliği ve dayanışmayı geliş-
tirici ve motivasyonu sağlayıcı tedbirler almak, Ajansta çalışmayı özendirici hale getirmek.

d) Personelin kişiliğine saygılı olmak, personele, mesleki ve kişisel yönden yetişme ve
gelişme bakımından eşit ve uygun imkânlar sağlamak.

e) İstihdam edilecek personelin seçiminde, Ajansın çalışma esas ve usullerine ilişkin
ilkeler ve görevin gerektirdiği uzmanlık bilgisine öncelik vermek, personelin bilgi ve yetenek-
lerine uygun görevlerde çalışmasını sağlamak.

f) İnsan kaynakları politikasının oluşturulması sürecine personelin katılımını sağlamak,
personelin düşünce, görüş ve önerilerini Ajans yönetimine kolaylıkla aktarabilmesini sağlamak,
bu çerçevede haberleşme usul ve imkânlarını geliştirmek ve diğer tedbirleri almak.

Ajansın insan kaynakları ihtiyacının planlanması
MADDE 6 – (1) İnsan kaynakları planlaması, Ajansın hedefleri doğrultusunda, gelecek

yıllarda ihtiyaç duyulacak insan kaynağını belirlemek amacıyla yapılır.
(2) Personel alımına ve politikasına esas olmak üzere, Yönetim Kurulu tarafından her

yıl, Genel Sekreterin görüşü alınmak suretiyle, gelecek yılların insan gücü ihtiyacı hakkında
nitelik ve sayı bakımından sistemli tahminler yapılır ve bu ihtiyacın Ajans içinden ve/veya dı-
şından hangi kaynaklardan nasıl sağlanacağı bir plana bağlanır.

(3) İnsan kaynağı ihtiyaç planının hazırlanmasında aşağıdaki hususlar göz önünde bu-
lundurulur:

a) Ajansın mevcut yapısının, ortaya çıkacak veya ortaya çıkması muhtemel yeni ihti-
yaçları karşılayıp karşılayamayacağı.

b) Ajansın faaliyet alanının zaman içerisindeki değişimlere göre alması muhtemel yeni
şekli ve bu çerçevede iş hacminde beklenen gelişmeler.

c) Teknik, ekonomik ve sosyal gelişmelerin, Ajansın personel ihtiyacında gelecek yıl-
larda meydana getirmesi muhtemel değişiklikler.

ç) Gelecek yıllarda emeklilik, istifa gibi çeşitli nedenlerle Ajansta boşalması muhtemel
pozisyonlar.

d) Ajans içinde ihtiyaç duyulan eğitim ve yetiştirme faaliyetleri.
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e) Çalışma birimlerinin ihtiyaç ve özellikleri.
f) Personel istihdamını etkileyen teknolojik yenilikler ve insan kaynağındaki niteliksel

gelişmeler.
g) Bütçe imkânları.
(4) İnsan kaynakları ihtiyacının planlanması ve karşılanması konusunda, gerektiğinde

Bakanlıkla ve ihtisas kuruluşlarıyla işbirliğine gidilebilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Personelin Niteliği ve İstihdam Usulleri
İşe alınmada aranacak genel şartlar
MADDE 7 – (1) Genel sekreter ve ajansta istihdam edilecek tüm personelde;
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas,

irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi
yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç ka-
çakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından
dolayı hükümlü bulunmamak,

ç) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,
d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini

yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
şartları aranır.
Genel sekreter için aranan özel şartlar ve genel sekreterin istihdamı
MADDE 8 – (1) Genel sekreter olarak istihdam edileceklerin aşağıda belirtilen nite-

liklere sahip olmaları şarttır:
a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği

YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun olmak.

b) Ajansın faaliyet alanına giren konularda yeterli bilgi ve deneyime sahip olmak.
c) Kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası ku-

ruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış olmak.
ç) Görevlendirme tarihinden önceki 5 yıl içinde İngilizce dilinden YDS’den (C) düze-

yinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği
bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan bel-
geye görevlendirme tarihi itibarıyla sahip olmak.

(2) Genel Sekreter, Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen ve/veya Bakanlıkça belir-
lenen adaylar arasından Bakanlık tarafından görevlendirilir ve gerekli görüldüğünde Bakanlık
tarafından resen görevden alınır.

Çalışma birimi başkanları, yatırım destek ofisi koordinatörleri ve hukuk müşavirleri
için aranan özel şartlar

MADDE 9 – (1) Ajans uzmanları arasından, Genel Sekreterin teklifi ve Yönetim Ku-
rulunun kararı ile çalışma birimi başkanı, yatırım destek ofisi koordinatörü ve hukuk müşaviri
görevlendirilir.

(2) Çalışma birimi başkanı veya yatırım destek ofisi koordinatörü olarak görevlendiri-
leceklerin, Ajanslarda en az 3 yıl fiili olarak çalışmış olması şartı aranır.
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Uzman personel, hukuk müşaviri ve iç denetçi için aranan özel şartlar
MADDE 10 – (1) Ajanslarda istihdam edilecek uzman personelin öncelikle, 18/3/2002

tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine
İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri çerçeve-
sinde yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavına girmeleri ve bu sınavdan, Genel Sekreterin
görüşü alınmak suretiyle Yönetim Kurulunun her bir öğrenim dalı itibarıyla, son başvuru tarihi
itibarıyla geçerliliği bulunan ve 80 puandan az olmamak üzere belirleyeceği bir KPSS taban
puanı almış olmaları şarttır. Bu KPSS taban puanı, yarışma sınavına girecek yeterli aday bulu-
namaması ve Ajans ihtiyaçlarının zorunlu kılması halinde, 70 puanın altına düşmemek kaydıyla
Yönetim Kurulu Kararı ile indirilebilir.

(2) Uzman personel ve iç denetçi için yarışma sınavı, en az dört yıllık lisans eğitimi
veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt
içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Ajans tarafından belirlenen ve sınav
ilanında belirtilen bölümlerinden mezun olmuş, sınav başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde
İngilizce dilinden YDS’den (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul
edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen
puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip adaylar arasında gerçekleş-
tirilir.

(3) Hukuk müşaviri olarak görevlendirilmek üzere istihdam edilecek uzman personel
adaylarında yukarıda belirtilen özel şartlara ilave olarak yükseköğretim kurumlarının dört yıllık
hukuk fakültelerinden veya buna denk olduğu YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yük-
seköğretim kurumlarından mezun olmak şartı aranır. Bu pozisyon için sınav ilanında tercih ne-
deni olarak avukatlık stajını tamamlamış bulunmak hususu belirlenebilir.

(4) İç denetçide kamuda veya özel sektörde denetim elemanı olarak en az beş yıl çalış-
mış olma ve kamu iç denetim sertifikası veya uluslararası eş değerliği bulunan iç denetim ser-
tifikalarından birine sahip olma şartları aranır. YDS taban puanı, iç denetçi için Ajans ihtiyaç-
larının zorunlu kılması halinde, 60 puanın altına düşmemek kaydıyla, Yönetim Kurulu Kararı
ile indirilebilir.

(5) Ajansta istihdam edilecek uzman personel bakımından, kamu kesimi veya özel ke-
simde aşağıdaki konularda en az on yıl fiilen başarılı olarak çalışmış ve başvuru tarihi itibarıyla
50 yaşını doldurmamış olan kişiler, KPSS’ye girme şartı aranmaksızın doğrudan sözlü sınavla
alınır:

a) Planlama, programlama,
b) Proje üretimi, tasarımı ve yönetimi,
c) Strateji geliştirme, strateji yönetimi,
ç) İzleme ve değerlendirme,
d) Tanıtım, danışmanlık,
e) Şehircilik ve çevre,
f) Araştırma-geliştirme,
g) Bilgi ve iletişim teknolojileri,
ğ) Finansman,
h) İnsan kaynakları yönetimi,
ı) Uluslararası ticaret.
(6) Uzman personel ve iç denetçi için Ajansın faaliyet alanlarıyla ilgili konularda bilgi

ve deneyim sahibi olma, sınav ilanının asgari lisans mezuniyeti şartının belirlendiği kısmında
sayılan öğrenim dalları veya bunlarla ilgili alanlarda yüksek lisans veya doktora derecesine sa-
hip olma, İngilizce dışında ikinci yabancı dil belgesine sahip olmaya ilişkin tercih sebepleri
belirlenebilir. Adayların, söz konusu tercih sebeplerinden birine sahip olduğunu sınav başvu-
rusunda belgelendirmesi gerekir.
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(7) Bu maddeye göre KPSS’ye girme şartı aranmaksızın doğrudan sözlü sınavla alına-
cak uzman personel sayısı, Ajansın toplam uzman personel sayısının yüzde yirmisini aşamaz.
Yüzde yirmilik sınırlamanın hesabında Ajanslarda bu Yönetmeliğin 22 nci maddesi kapsamında
istihdam edilenler dikkate alınmaz.

Destek personeli için aranan özel şartlar
MADDE 11 – (1) Kalkınma ajanslarında idari ve mali işler, halkla ilişkiler, arşiv ve

sekreterlik gibi hizmetleri yerine getirmek amacıyla destek personeli istihdam edilir.
(2) Destek personeli olarak istihdam edilecek personelde asgari orta öğrenim görmüş

olmak ile sınav ilanında belirtilen ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan KPSS
puan türünden en az 60 puan almış olmak şartları aranır.

(3) Destek personelinin görevlendirileceği pozisyonun ihtiyaçlarına uygun bölümlerden
yüksekokul veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun olma ve görevlendirileceği pozisyonla ilgili deneyim ve/veya belli ser-
tifikalara sahip olma tercih sebepleri olarak belirlenebilir.

Sürekli işçi istihdamına ilişkin hususlar
MADDE 12 – (1) Ajansta uzman ve destek personelinin görev tanımı dışında kalan iş-

lerin yürütülmesi için 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararna-
mesinin 8 inci maddesi çerçevesinde sürekli işçi istihdam edilir.

(2) Sürekli işçilerin Ajans tarafından istihdam edilmesine ilişkin süreç, 29/6/2009 tarihli
ve 2009/15188 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuru-
luşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik çerçevesinde
yürütülür.

Yarışma sınavı
MADDE 13 – (1) 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile

Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 200 üncü
maddesine göre Ajanslarda istihdam edilecek iç denetçi, uzman personel ve destek personeli,
Ajans tarafından sözlü sınav şeklinde yapılacak yarışma sınavı ile belirlenir.

(2) Yarışma sınavı, pozisyon ve ihtiyaç durumuna göre Ajans tarafından uygun görüle-
cek zamanlarda ve öğrenim dallarında yapılır.

Sınav ilanı
MADDE 14 – (1) Yarışma sınavına katılma şartları, alım yapılacak pozisyonların unvan

ve sayıları ile öğrenim dalları, son başvuru tarihi ile başvuru yeri, başvuruda istenecek belgeler,
yarışma sınavının içeriği, yeri ve zamanı ile gerekli görülen diğer hususlar, Genel Sekreterin
teklifi ve Yönetim Kurulunun kararıyla belirlenerek, ilk başvuru tarihinden en az 20 gün önce
Ajansın ve Devlet Personel Başkanlığının internet sitesi ile Resmî Gazete’de ilan edilir.

Başvuru
MADDE 15 – (1) Sınav başvuruları ve başvuruda talep edilen bilgi ve belgeler Bakan-

lığın koordinasyonunda oluşturulan çevrimiçi uygulamalar aracılığıyla alınabilir.
(2) Sınav başvurularının sınav ilanında belirtilen son müracaat tarih ve saatine kadar

çevrimiçi olarak yapılması veya ilanda belirtilen belgelerin Genel Sekreterliğe en geç, sınav
ilanında belirtilen son müracaat tarih ve saatine kadar teslim edilmesi şarttır. Postadaki gecik-
meler dikkate alınmaz. Sınav başvurularına ilişkin olarak yapılan itirazlar, Yönetim Kurulu
başkanı tarafından itiraz tarihinden itibaren beş gün içinde belirlenecek üç kişilik bir komisyon
tarafından en geç bir hafta içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması ha-
linde en fazla on beş güne kadar uzatılabilir.
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Başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 16 – (1) Ajansa yapılan başvurular, KPSS puanı ile başvuranlar için KPSS

puanına göre; KPSS’ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuranlar için Yönetmelik
ekinde yer alan değerlendirme kriterleri doğrultusunda Genel Sekreterlikçe değerlendirildikten
sonra adayların puan sıralaması KPSS ve varsa iş tecrübesiyle yapılan başvurular itibarıyla
ayrı ayrı yapılır. Puan sıralaması listesinden, alım yapılacak öğrenim dallarının her biri için
belirlenen pozisyon sayısının beş katı aday çağrılacak şekilde, yarışma sınavına katılabilecekler
belirlenir ve Ajansın ilan panosunda ve internet sitesinde ilan edilir. Değerlendirme sonucu
puanı son sıradaki aday ile eşit olan adaylar da yarışma sınavına davet edilir. Ancak, bu hükme
göre sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava
katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler ile gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir
şekilde gerçeği sakladığı belirlenen kişiler yarışma sınavına alınmaz. Bunlardan sınava girmiş
olanların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edi-
lenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep ede-
mezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Yarışma sınavının yapılışı
MADDE 17 – (1) Sınav ilanında belirtilen şartları taşıyan ve gerekli belgeleri zama-

nında Genel Sekreterliğe teslim etmiş olan kişiler yarışma sınavına alınırlar.
(2) Yarışma sınavı, Genel Sekreterin başkanlığında, Yönetim Kurulunca öğretim üyeleri

arasından belirlenecek iki kişi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca görevlendirilen iki kişi ol-
mak üzere toplam beş kişilik sınav kurulu tarafından yapılır. Yarışma sınavının yapılacağı tarihe
kadar Genel Sekreterin görevlendirilmemiş olması halinde, sınav kuruluna, Yönetim Kurulu
Başkanı veya onun uygun göreceği Yönetim Kurulu üyelerinden birisi başkanlık eder.

(3) Sınav kurulu üyeleri, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve
bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış,
ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve
tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her
adaya ayrı ayrı not verir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve
belgeleri adaylardan ister.

Değerlendirme
MADDE 18 – (1) Sınav kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav

sonucunu gösterir. Sınav başarı notu yüz puan üzerinden yetmiştir. Ancak, sınavda başarılı
olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan
başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış
kabul edilir. Yarışma sınavında yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen
adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

(2) Sınav kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar
arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan
durumlarda asıl adayların göreve başlamaması veya göreve başladıktan sonra söz konusu po-
zisyonun altı ay içinde herhangi bir nedenle boşalması halinde, yedek adaylar sırasına göre is-
tihdam edilir. Bunlar hakkında bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri aynen uygulanır.

(3) Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması nede-
niyle boş kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından sı-
nava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle
doldurulabilir. Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde
sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir.
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Sonuçların duyurulması
MADDE 19 – (1) Genel Sekreterlikçe sınav sonuçları, sınav kurulu tarafından sonuç-

ların kendisine intikal ettirildiği tarihten sonra yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini ta-
kiben Ajansın internet sitesinde ilan edilir ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile
birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir.

Görevlendirme
MADDE 20 – (1) Sınavı kazananların, Ajanstaki pozisyonlarda görevlendirilmesi iş-

lemlerinin yapılabilmesi için, ilgililerin göreve başlama çağrısının kendilerine tebliğ edildiği
günü müteakip 15 gün içerisinde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekir.

(2) Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafından kabul edilebilir ve belgeyle ispatı müm-
kün bir makul sebep olmaksızın 15 gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde
bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamadığı için bu süre içinde müracaat ede-
memiş olanların görevlendirilmesi yapılmaz. Belgeyle ispatı mümkün bir makul sebep nede-
niyle göreve başlamama hali iki ayı aşamaz.

(3) Giriş sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda
bulunduğu ya da Ajansta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan aday-
ların görevlendirme onayları derhal iptal olunarak ve sözleşmeleri feshedilerek, kendileri hak-
kında gerekli yasal işlemler yapılır.

Personelin istihdamı ve deneme süresi
MADDE 21 – (1) Yarışma sınavı sonucunda başarılı olan adaylar ile iki ayı deneme

süresi olmak üzere, Genel Sekreterin önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile belirsiz süreli
iş akdi yapılır. Söz konusu sözleşme, Ajans adına Yönetim Kurulu başkanı ya da Yönetim
Kurulunun vereceği yetkiye istinaden Ajans Genel Sekreteri tarafından imzalanır.

(2) Deneme süresi içinde personelden, deneme süresini geçirmiş personelden beklenen
görevleri yerine getirmesi istenir. Bu sürenin sona erme tarihinden 10 gün önce ilgili yönetici,
personel hakkında görüş ve değerlendirmelerini içeren bir rapor hazırlar ve bunu Genel Sekre-
tere sunar. Söz konusu rapor, Genel Sekreterin görüşü ile beraber Yönetim Kuruluna sunulur.

(3) Deneme süresi sonunda Ajansta çalışması uygun bulunmayan personelin sözleşmesi,
Yönetim Kurulunun kararı ile bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilir. Ki-
şinin çalıştığı günlere ilişkin ücret ve diğer hakları saklıdır.

Kurumlar arası geçici görevlendirme
MADDE 22 – (1) Ajanslarda, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 25 inci

maddesine göre genel sekreter, iç denetçi veya uzman personel geçici olarak görevlendirilebilir.
Bu şekilde görevlendirilecek personel sayısı toplam personel sayısının yüzde otuzunu aşamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Eğitim programı
MADDE 23 – (1) Ajans personeli, görevlerinin gerektirdiği nitelik ve ihtiyaca uygun

olarak, usul ve esasları Genel Sekreterlikçe teklif edilecek ve Yönetim Kurulunca karara bağ-
lanacak bir program dâhilinde yılda en az 10 gün süreyle hizmet içi eğitime tabi tutulur.

(2) Eğitim programında ilgili kurum ve kuruluşlardan azami ölçüde faydalanılır.
Çalışma süreleri
MADDE 24 – (1) Ajans personelinin çalışma saatleri, günde dokuz saat olmak üzere

haftada toplam 45 saattir. Ancak personel, kendisine verilen görevleri, çalışma saatlerine bağlı
kalmaksızın, en kısa sürede ve en iyi şekilde sonuçlandırmak zorundadır.
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Vekâlet
MADDE 25 – (1) Genel Sekreter veya birim yöneticilerinin, izin, hastalık veya geçici

görev gibi nedenlerle görevde bulunamadıkları sürelerde söz konusu görevler, bu kişilerin uy-
gun göreceği bir personel eliyle yürütülür. Ancak bu durumda birim yöneticileri için Genel
Sekretere, Genel Sekreter ve üç aydan uzun süreli bütün vekâlet halleri için ise Yönetim Kurulu
Başkanına durum derhal bildirilir.

(2) Ajans personeli, çalıştığı sürece başka bir göreve vekâlet etmesi durumunda vekâlet
ettiği pozisyon için belirlenen ücret ile kendi pozisyonunun ücreti arasındaki farkı almaya hak
kazanır.

(3) Ajans personelinden;
a) Vekâlet ettiği pozisyona görevlendirilmek için gerekli şartları taşımayanlar,
b) Bir aydan kısa süreli; mehil müddeti, kanunî izin, geçici görev, disiplin cezası, tu-

tuklanma, gözaltına alınma, hizmet içi eğitim, kurs veya seminer nedenleriyle işlerinden geçici
olarak ayrılma nedeniyle geçici olarak boşalan görevlere vekâlet edenler ile

c) Vekâletleri esnasında kanunî izin, disiplin cezası, tutuklanma, gözaltına alınma, hiz-
met içi eğitim, kurs veya seminer ve benzeri nedenlerle vekâlet görevine ara verenler hakkında
ara verdikleri günler için bu maddenin ikinci fıkrasındaki hüküm uygulanmaz.

Ajansın dava ve icra takiplerinde temsili
MADDE 26 – (1) Ajans, hukuk müşaviri istihdam edememesi durumunda, davalarda

ve icra takiplerinde Ajansın temsili bakımından Ajans dışından sözleşmeyle avukatlık hizmeti
alma yoluna gidebilir.

Görev yeri değiştirme
MADDE 27 – (1) Personelin görev yeri, birimi veya varsa idari görevi Ajans içinde

tespit edilecek benzer işleri yürütmek için, muvafakati aranmaksızın, Ajansta göreve başladığı
istihdam şekli değiştirilmeden;

a) Çalışma birim başkanları, yatırım destek ofisi koordinatörleri ve hukuk müşaviri için
Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulunun verdiği yetkiye dayanılarak Genel Sekreter tarafın-
dan,

b) Çalışma birim başkanları, yatırım destek ofisi koordinatörleri ve hukuk müşaviri dı-
şındaki personel için Genel Sekreter tarafından değiştirilebilir.

(2) Herhangi bir nedenle idari görevi sona eren çalışma birim başkanı, yatırım destek
ofisi koordinatörü ve hukuk müşavirine, görevlendirildiği pozisyonun mali ve sosyal hakları
verilir.

Görev mahalli değişikliğinde göreve başlama süresi
MADDE 28 – (1) Personele, görev yerinin başka bir il olarak değiştirilmesi halinde,

bu hususun kendisine tebliğ tarihinden itibaren on günlük mehil müddeti verilir. Bu süre zar-
fında personelin ücretine dokunulmaz. Aynı il sınırı içindeki görev yeri değişikliklerinde ise
personel, eski görevinden ilişiğinin kesildiği tarihi takip eden iş günü yeni görevine başlamak
zorundadır.

(2) İzinli olarak veya geçici bir görevle başka yerde bulunurken, görev yeri değiştirilen
personel için göreve başlama süresi, iznin veya geçici görevin bittiği tarihten itibaren başlar.

Sözleşmenin sona ermesi
MADDE 29 – (1) Ajanstaki görevinden ayrılmak isteyen personel iş sözleşmesinin fes-

hi talebini, 4857 sayılı İş Kanununda yer alan ihbar sürelerine uymak suretiyle Ajansın insan
kaynakları birimine yazılı olarak bildirmek zorundadır. İş akdinin feshi taleplerini, usulüne uy-
gun olarak bildirmeyen personelden, ihbar tazminatı ile Ajansın bu nedenle uğradığı zarar ve
ziyanlar tahsil olunur. İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkına sahip olduğu hallerde fesih
talebinde bulunanlar, devir ve teslim yükümlülüğünü yerine getirmek ve yöneticilerine derhal
haber vermek koşuluyla hemen ayrılabilirler.
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(2) Personelin, Ajanstan izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ar-
dına iki iş günü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki ilk iş günü yahut
bir ayda üç iş günü işine devam etmemesi ve bu Yönetmelikte göreve başlama süresi olarak
belirtilen süreler içerisinde göreve başlamaması halinde Ajans, haklı nedenle derhal fesih hak-
kını kullanabilir.

(3) Görev için belirlenen şart ve niteliklerden herhangi birini taşımadığı anlaşılan veya
bunlardan herhangi birini kaybeden personelin sözleşmesi Ajans tarafından feshedilir.

(4) Ayrıca iş akdi, yukarıda belirtilenler dışında emeklilik, deneme süresi içinde başa-
rısız bulunmak, iş akdi feshedilmek ve ölüm hallerinde de sona erer.

Yönetmelikte belirtilmeyen hususlar
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelikte düzenlenmeyen konularda 4857 sayılı İş Kanunu

ve diğer ilgili iş mevzuatı hükümleri uygulanır.
Düzenleme yetkisi
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında doğacak tereddüt ve anlaş-

mazlıklar ile uygulamaya ilişkin aksaklıkları gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye, ilke
ve standartları belirlemeye ve uygulama birliğini sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapmaya,
bu hususta gerekli her türlü bilgi ve belgeyi istemeye Bakanlık yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 32 – (1) 25/7/2006 tarihli ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kal-

kınma Ajansları Personel Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası, bu mad-

denin yürürlüğe girdiği tarihte Ajanslarda görev yapmakta olan çalışma birimi başkanları ve
yatırım destek ofisi koordinatörleri hakkında uygulanmaz.

Yürürlük
MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Ulusal Bor Araştırma Enstitüsünden:
ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

SÖZLEŞMELİ PERSONEL YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsünde hizmetleri

yürütmek üzere istihdam edilecek sözleşmeli personelin istihdamları ile hak, yükümlülük ve
sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Dayanak 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Ka-

rarnamenin ek 26 ncı ve ek 27 nci maddeleri ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Ga-
zete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer
Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 687 nci mad-
desine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Bakan: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını,
b) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,
c) Başkan: Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanını,
ç) Giriş sınavı: İlk defa alım yapılacak pozisyonlar için gerçekleştirilecek yazılı ve/veya

sözlü sınavı,
d) Kurum: Ulusal Bor Araştırma Enstitüsünü,
e) Merkezi sınav: Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hak-

kında Yönetmelik uyarınca yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,
f) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
g) Personel: Bu Yönetmelik kapsamında istihdam edilen asli personel ve geçici perso-

neli,
1) Asli personel: Bu Yönetmelik kapsamında Kurum asli ve sürekli hizmetlerini yürüt-

mek üzere idari hizmet sözleşmesiyle istihdam edilen personeli,
2) Geçici personel: Bu Yönetmelik kapsamında Kurumun özel bilgi ve uzmanlık ge-

rektiren geçici mahiyetteki işlerinde tam zamanlı, kısmi zamanlı veya projelerle sınırlı olarak
sözleşmeyle istihdam edilen yabancı uyruklu personeli,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İnsan Kaynakları Politikası ve Pozisyonlar

İnsan kaynakları politikası ve ilkeleri
MADDE 4 – (1) Kurumun görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek ama-

cıyla oluşturulacak insan kaynakları politikası Başkan tarafından bu maddenin ikinci fıkrasında
yer alan esaslar çerçevesinde belirlenir.

(2) İnsan kaynakları politikasının belirlenmesinde;
a) Kurumun personel ihtiyaçlarının nitelik ve sayı olarak belirlenmesi,
b) İhtiyaç duyulan personelin uygun şekilde temini, seçimi ve uygun işlere yerleştiril-

mesi,
c) Personelin eğitim ve kariyer gelişim ihtiyaçlarının karşılanması,
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ç) Kurumun ihtiyaçları ile çalışanların ihtiyaç ve beklentilerine uygun biçimde kariyer
ve performans yönetiminin gerçekleştirilmesi,

d) Ücret yönetiminin mevzuata, Kurumun ihtiyaçlarına, personelin nitelik ve perfor-
mansına uygun şekilde düzenlenmesi ve yürütülmesi, 

e) Çalışanlarla ilişkilerin mevzuata, görev gereklerine ve çalışanların ihtiyaç ve bek-
lentilerine uygun biçimde düzenlenmesi ve yürütülmesi, 

esastır.
Pozisyonlar
MADDE 5 – (1) Personel pozisyonlarının ihdas, değişiklik, iptal ve kullanımı husus-

larında 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri
uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Personel Alımı

İstihdam şekilleri 
MADDE 6 – (1) Kurumun asli ve sürekli hizmetleri idari hizmet sözleşmesi ile istihdam

edilen asli personel eliyle yürütülür.
(2) Kurumda, özel bilgi ve uzmanlık gerektiren geçici mahiyetteki işlerde, tam zamanlı,

yılın, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı veya pro-
jelerle sınırlı olarak sözleşmeyle yabancı uyruklu geçici personel istihdam edilebilir. Bu fıkra
kapsamında istihdam edilecek personel sayısı, asli personel toplam pozisyon sayısının %30’unu
geçemez.

Personelde aranacak şartlar
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında istihdam edilecek asli personelde

14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel
şartlar aranır.

(2) Geçici personelin, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A)
bendinin (4), (5) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımaları gerekir.

(3) Giriş sınavına tabi olan asli personel için giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla
geçerliliği bulunan merkezi sınavdan başvuru ilânında belirtilen asgari puanı almış olmak şartı
aranır.

(4) Asli personel pozisyonlarında istihdam edileceklerde;
a) Grup koordinatörü için; en az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurum-

larından mezun olmak ve en az on yıl hizmeti bulunmak,
b) İç denetçi için; kamu iç denetçi sertifikasına sahip olmak,
c) Hukuk müşaviri için; hukuk fakültesinden mezun olmak, avukatlık stajını tamamla-

mış olmak ve mesleğinde en az iki yıl deneyimi bulunmak,
ç) Uzman için;
1) Yükseköğretim kurumlarının mühendislik, fizik, kimya, biyoloji ve eczacılık bölümle-

rinin veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarının birinden mezun olmak,

2) Görevin gerektirdiği bir yabancı dilde ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi
Seviye Tespit Sınavında en az (C) düzeyinde puan almış olmak veya dil yeterliliği bakımından
buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen başka bir belgeye sahip olmak,

3) Bor ile ilgili bir alanda doktora derecesine sahip olmak,
d) Şube müdürü için; en az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından

mezun olmak ve en az beş yıl hizmeti bulunmak,
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e) Mali hizmetler uzmanı için; mali hizmetler uzmanı unvanını haiz olmak veya ilgili
mevzuatta mali hizmetler uzman yardımcılığı için belirlenen yükseköğretim kurumlarının ilgili
bölümlerinin birinden mezun olmakla birlikte kamuda mali hizmetler alanında en az beş yıl
hizmeti bulunmak,

f) Mühendis için; yükseköğretim kurumlarının mühendislik bölümlerinin veya bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının
birinden mezun olmak,

g) Kimyager için; yükseköğretim kurumlarının kimya bölümünden veya buna denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden
mezun olmak,

ğ) Fizikçi için; yükseköğretim kurumlarının fizik bölümünden veya buna denkliği Yük-
seköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun
olmak,

h) Biyolog için; yükseköğretim kurumlarının biyoloji bölümünden veya buna denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden
mezun olmak,

ı) Eczacı için; yükseköğretim kurumlarının eczacılık fakültesinden veya buna denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden
mezun olmak,

i) Tekniker için; lise üstü iki yıl teknik eğitim veren yükseköğretim programlarının
görevin gerektirdiği teknik bölümlerinin birinden mezun olmak,

j) Teknisyen için; teknik eğitim veren ortaöğretim kurumlarının görevin gerektirdiği
teknik bölümlerinin birinden mezun olmak,

k) Sivil savunma uzmanı için; en az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim ku-
rumlarından mezun olmak,

l) Muhasebeci için; lise üstü iki yıl mesleki eğitim veren yükseköğretim programlarının
muhasebe veya dengi bölümlerinin veya yükseköğretim kurumlarının maliye, iktisat, işletme
veya dengi bölümlerinin birinden mezun olmak,

m) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni için; en az dört yıllık lisans eğitimi veren yük-
seköğretim kurumlarından mezun olmak,

n) Sekreter ile büro görevlisi için; en az ön lisans mezunu olmak,
o) Şoför için; en az lise mezunu olmak ve en az üç yıl önce alınmış B veya E sınıfı sü-

rücü belgesine sahip olmak,
nitelikleri aranır.
(5) Geçici personel pozisyonlarında istihdam edileceklerde;
a) Yabancı danışman için; danışmanlığına ihtiyaç duyulan alanda belgelendirilebilir ka-

riyer ve yetkinliğe sahip olmak,
b) Yabancı uzman için; uzmanlığına ihtiyaç duyulan alanda belgelendirilebilir deneyim

ve yetkinliğe sahip olmak,
nitelikleri aranır.
Personel seçimi
MADDE 8 – (1) Grup koordinatörü, iç denetçi, şube müdürü ve mali hizmetler uzmanı

haricindeki asli personel pozisyonlarına giriş sınavı ile alım yapılır. Giriş sınavı merkezi sınav
sonuçlarına göre yazılı ve/veya sözlü sınavdan oluşur.

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarının asli ve sürekli görevlerine ait kadro ve pozisyonla-
rında memur, sözleşmeli personel ve öğretim elemanı olarak en az bir yıl hizmeti bulunanlar,
merkezi sınav puanı aranmaksızın ve giriş sınavına tabi tutulmaksızın asli personel olarak is-
tihdam edilebilir. Giriş sınavına tabi olmayan asli personel pozisyonlarına, bu fıkra kapsamında
alım yapılır.
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(3) Geçici personel, istihdam edilmesine ihtiyaç duyulan kişiler arasından giriş sınavına
tabi tutulmaksızın istihdam edilebilir.

Duyuru ve başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 9 – (1) Personel alımı, Devlet Personel Başkanlığının ve Kurumun resmi in-

ternet siteleri ile Resmî Gazete’de sınav tarihinden en az 30 gün önce ilan edilir. Sınav ilanı,
Devlet Personel Başkanlığı ile Kurum internet sitesinde kesintisiz 15 gün süreyle kalır.

(2) İlanda; 
a) Adaylarda aranacak şartlar,
b) Pozisyon unvanları, sayısı ve istihdam yerleri,
c) Başvuru süresi, yeri ve şekli,
ç) Sınav usulü, konuları, tarihi ve yeri,
d) Sözleşme ücreti,
e) Merkezi sınav puan türleri ve taban puanları,
f) Gerekmesi halinde istenecek belgeler,
g) Gerekli görülecek diğer hususlar,
yer alır.
(3) Başvurular için personel alım ilanını müteakip en az 15 günlük başvuru süresi tanı-

nır. 
(4) Giriş sınavına başvuru; şahsen, elden veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese

veya ilanda belirtildiği takdirde internet erişimi üzerinden başvuru formu kullanılarak yapıla-
bilir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate
alınmaz.

(5) Başvurudan göreve başlamaya kadar tüm aşamalarda adaylara yapılacak bilgilen-
dirme ve çağrılar, ilanda belirtilmesi halinde adayların başvuru sırasında bildirdikleri elektronik
posta adreslerine veya Kurumun resmi internet sitesinde duyuru yoluyla yapılabilir. Bu du-
rumda ayrıca kâğıt ortamında herhangi bir yazışma yapılmaz.

(6) Giriş sınavına çağrılacak aday sayısı, alım yapılacak her bir pozisyon unvanı için
ayrı ayrı olmak üzere ilan edilen pozisyon sayısının yirmi katından, yalnızca sözlü sınav ya-
pılması hâlinde aday sayısı her bir pozisyon unvanı için ayrı ayrı olmak üzere ilan edilen po-
zisyon sayısının dört katından fazla olamaz. Merkezi sınav puanı en yüksek olan adaydan baş-
lamak üzere, sınav ilanında belirtilen taban puan esas alınarak yapılan sıralama sonucunda son
sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına çağrılır.

(7) Geçici personel olarak istihdam edilecekler ile giriş sınavına tabi tutulmaksızın asli
personel olarak istihdam edileceklerin personel alımı ilan edilmez. Bunlara başvurudan göreve
başlamaya kadar tüm aşamalarda yapılacak bilgilendirme ve tebliğler, başvuru sırasında bil-
dirdikleri elektronik posta adreslerine yapılabilir. Bu durumda ayrıca kâğıt ortamında herhangi
bir yazışma yapılmaz.

Sınav Komisyonu
MADDE 10 – (1) Başvuruların incelenmesi, giriş sınavının gerçekleştirilmesi, sonuç-

larının ve itirazların değerlendirilmesi ile adayların ilan edilen niteliklere uygunluğundan Sınav
Komisyonu sorumludur.

(2) Komisyon; Başkanın görevlendireceği birim amirinin başkanlığında, personel işle-
rinden sorumlu birim yöneticisi ve Başkan tarafından Kurumdan görevlendirilecek üç üye ol-
mak üzere toplam beş kişiden teşekkül eder. Lüzum görülmesi halinde, öğretim üyeleri ile
kamu kurum ve kuruluşlarından konusunda uzman kişiler Komisyon üyesi olarak görevlendi-
rilebilirler. Ancak bu şekilde görevlendirilecek üye sayısı ikiyi geçemez. Aynı usulle Kurumdan
iki yedek üye de belirlenir.
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(3) Komisyonun başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşlerinin, üçüncü dereceye
kadar (bu derece dâhil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kayın hısımlarının ka-
tıldıkları sınavda görev alamazlar.

(4) Komisyon, üye tamsayısıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.
(5) Komisyonun sekretarya hizmetleri Bilgi Toplama ve Destek Hizmetleri Koordina-

törlüğü tarafından yürütülür.
Giriş sınavı
MADDE 11 – (1) Giriş sınavı, Kurumun görev alanı dikkate alınarak sınav duyuru-

sunda belirtilen konulardan yapılır.
(2) Yazılı sınav yapılması durumunda sınav; klasik veya test yahut klasik ve test yön-

temiyle basılı veya elektronik ortamda yapılabilir. Sınav, Kurum tarafından yapılabileceği gibi
protokolle belirlenecek esaslara göre ÖSYM’ye, Millî Eğitim Bakanlığına, üniversitelere veya
bu konuda uzmanlaşmış diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da yaptırılabilir.

(3) Sözlü sınav, adayların;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. Adaylar,

Komisyon tarafından (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri
için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar her bir Komisyon üyesince ayrı ayrı
tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

(4) Giriş sınavında başarılı sayılmak için Komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan
üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Birden fazla
sınav yapılması halinde başarı puanı, bu sınavlardan alınan puanların aritmetik ortalamasından
oluşur. 

(5) Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle giriş sınavı duyurusunda
belirtilen pozisyon sayısı kadar asıl adayın isimleri Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir.
İlan tebligat yerine geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmaz. Adayların başarı puanının eşit ol-
ması halinde sırasıyla varsa yazılı sınav puanı, sözlü sınav puanı, bunların eşit olması halinde
merkezi sınav puanı yüksek olan, bunun eşit olması halinde diploma tarihi önce olan, bunun
da eşit olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilir.

(6) Yapılan sınavlarda başarılı olmak şartıyla, giriş sınavı duyurusunda belirtilen po-
zisyon sayısının yarısını geçmemek üzere Komisyon tarafından belirlenen sayıda yedek adayın
isimlerini kapsayan bir liste ilan edilebilir. İlan tebligat yerine geçer, ilgililere ayrıca tebligat
yapılmaz. Yedek listede yer almak daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir
öncelik hakkı teşkil etmez.

(7) Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, adaylar için müktesep hak
teşkil etmez.

(8) Adaylar, giriş sınavı sonuçlarına, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş işgünü
içerisinde gerekçesini de belirterek yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar en geç otuz gün içe-
risinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Sözleşme imzalanması
MADDE 12 – (1) Asli personel olarak istihdam edileceklerden aşağıdaki belgeler is-

tenir:
a) Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya Kurum tarafından onaylı örneği; ya-

bancı yükseköğrenim kurumlarından mezun olanlar için denkliği Yükseköğretim Kurulu tara-
fından tasdik edilmiş diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Kurumca onaylı ör-
neği ve noterden tasdikli tercümesinin aslı veya Kurumca onaylı örneği,
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b) Yabancı dil bilgisi şartının aranması halinde, yabancı dil bilgisine ilişkin Kurum ta-
rafından istenen belge,

c) T.C. kimlik numarası beyanı,
ç) Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyanı,
d) Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durumu olmadığına ilişkin

yazılı beyanı,
e) Daha önce başka bir yerde çalışmış olanların çalıştıkları kuruluşlardan alacakları

hizmet belgesi,
f) Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,
g) Kurum tarafından talep edilmesi halinde başvuru formu,
ğ) Mal bildirim beyannamesi,
h) Başka kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair

yazılı beyanı,
ı) Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf,
i) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu.
(2) Giriş sınavını kazanan asli personel adayları, verilen süre içerisinde, istenen bilgi

ve belgelerle birlikte Kuruma müracaat eder. Süresi içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde
müracaat etmeyenlerin göreve başlama işlemleri yapılmaz. İstenilen belgeler, Bilgi Toplama
ve Destek Hizmetleri Koordinatörlüğü tarafından incelenir. İnceleme sonunda noksanlıklar ol-
duğu anlaşılırsa tamamlaması için on işgünü ek süre verilir. Bu süre sonunda belgelerini ta-
mamlamayanlar veya getirdikleri belgelerden istihdama engel durumları olduğu anlaşılanlar
ile sözleşme imzalanmaz.

(3) Geçici personel olarak istihdam edileceklerden aşağıdaki belgeler istenir:
a) Pasaport örneği,
b) Sabıka kaydı belgesi veya buna denk belge,
c) Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durumu olmadığına ilişkin

yazılı beyanı,
ç) Kurum tarafından talep edilmesi halinde başvuru formu,
d) Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf,
e) İstihdam edileceği pozisyonun niteliklerini taşıdığını gösterir bilgi ve belgeler,
f) Kurum tarafından belirlenen diğer belgeler.
(4) Geçici personel olarak istihdam edilecekler ile giriş sınavına tabi tutulmaksızın asli

personel olarak istihdam edileceklerin beş işgününden az olmamak üzere verilecek süre içeri-
sinde göreve başlamak için Kuruma müracaat etmesi gerekir.

(5) Giriş sınavı sonucu nihai başarı listesinde asil olarak yer alanlar ve giriş sınavına
tabi tutulmaksızın istihdam edileceklerden gerekli şartları ve nitelikleri taşıdıkları tespit edi-
lenler ile sözleşme imzalanır. Personel ile sözleşme imzalamaya Bakan yetkilidir. Bakan bu
yetkisini uygun gördüğü makama devredebilir.

(6) İlan edilen pozisyonlardan boş kalanlar ile göreve başlayıp da altı ay içerisinde gö-
revden ayrılanların yerine, başarı sırasına göre varsa yedek adaylarla sözleşme imzalanabilir.

(7) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulun-
duğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak göreve başlama işlemleri yapılmaz, yapılmış
olanlar iptal edilir.

(8) Geçici personel olarak istihdam edilecekler ile giriş sınavına tabi tutulmaksızın asli
personel olarak istihdam edileceklerin getirdikleri belgelerden istihdama engel durumları ol-
duğu anlaşılanlar veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin göreve başlama iş-
lemleri yapılmaz, yapılmış olanlar iptal edilir.
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(9) Sahte veya yanıltıcı bilgi veya belge verdiği sonradan anlaşılan personelin sözleş-
meleri feshedilir ve haklarında suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Kurumu yanıltanlar ka-
mu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara da bildirilir.

Deneme süresi
MADDE 13 – (1) Giriş sınavıyla ilk defa istihdam edileceklerle, altı aylık deneme sü-

resi için sözleşme yapılır.
(2) Deneme süresi içinde personelin görevini etkin yürütüp yürütmediği, girişimciliği,

çalışma disiplini, gayret ve başarısı ile göreve ilişkin ve kişisel nitelikleri, iki ayda bir personel
değerlendirme formu ile personelin bağlı olduğu birim amirlerince silsile yolu ile puan esasına
göre doldurularak belirlenir ve nihai değerlendirme altıncı ayın sonunda yapılarak Bilgi
Toplama ve Destek Hizmetleri Koordinatörünün teklifi ile Başkan tarafından deneme sürecinin
başarı ile geçirildiği onaylanır.

(3) Deneme süresi içinde personel değerlendirme;
a) Yapılan işin miktarının değerlendirilmesi (0-20) puan,
b) Yapılan işin kalitesinin değerlendirilmesi (0-20) puan,
c) Yapılan işin tamamlanma süresinin değerlendirilmesi (0-20) puan,
ç) Personelin göreve ilişkin niteliklerinin değerlendirilmesi (0-20) puan,
d) Personelin görevle bağlantılı kişisel niteliklerinin değerlendirilmesi (0-20) puan,
esas alınarak yapılır ve buna göre 100 puan üzerinden 70 puan altında alanlar başarısız,

70 ve üstü puan alanlar başarılı sayılır.
(4) Değerlendirme sonucunda başarılı sayılanlar ile içinde bulunulan mali yıl sonuna

kadar yeni sözleşme yapılır, başarısız sayılanların sözleşmeleri yenilenmez.
Göreve başlama süresi 
MADDE 14 – (1) Personel, sözleşme imzalanmadan göreve başlatılamaz.
(2) Kendisi ile sözleşme imzalanan personel, sözleşmesinde belirtilen tarihte göreve

başlamak ile mükelleftir.
(3) Geçerli bir mazereti olmaksızın sözleşmede belirtilen tarihte göreve başlamayanların

sözleşmeleri Kurum tarafından feshedilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Personelin Hakları, Yükümlülükleri ve Yasakları

Sadakat
MADDE 15 – (1) Personel, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, kanunlarına ve diğer

mevzuata sadakatle bağlı kalmak ve bunları sadakatle uygulamak zorundadır.
Devlete bağlılık ve tarafsızlık
MADDE 16 – (1) Personel siyasi partiye üye olamaz, herhangi bir siyasi parti, kişi

veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamaz, görevini yerine ge-
tirirken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamaz, hiç-
bir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamaz ve bu eylemlere katıla-
maz.

(2) Personel her durumda Devletin menfaatlerini korumak mecburiyetindedir. Türkiye
Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına aykırı olan, Devletin bağımsızlığını ve bütünlüğünü
bozan veya Türkiye Cumhuriyetinin güvenliğini tehlikeye düşüren herhangi bir faaliyette bu-
lunamaz. Aynı nitelikte faaliyet gösteren herhangi bir harekete, gruplaşmaya, teşekküle veya
derneğe katılamaz, bunlara yardım edemez.

Yöneticilerin görev ve sorumlulukları
MADDE 17 – (1) Yöneticiler, Kurum ve hizmet birimlerinde kanun ve diğer mevzuatla

belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmak ve yaptırmak, maiyetindeki personeli
yetiştirmek, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmek ile görevli ve sorumludurlar.
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(2) Yöneticiler, maiyetindeki personele hakkaniyet ve eşitlik içinde davranırlar. Yetki-
lerini kanun ve diğer mevzuatta belirtilen esaslar içinde kullanırlar.

(3) Yöneticiler, maiyetindeki personele kanunlara ve Cumhurbaşkanlığı kararnamele-
rine aykırı emir veremezler ve maiyetindeki memurdan hususi bir menfaat temin edecek bir
talepte bulunamazlar, hediyesini kabul edemezler ve borç alamazlar.

Görevlerin yerine getirilmesi
MADDE 18 – (1) Personel; kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve diğer mevzu-

atta belirtilen esaslara uymakla ve yöneticiler tarafından verilen görevleri yerine getirmekle
yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden yöneticilerine karşı sorumludur.

Kişisel sorumluluk ve zarar
MADDE 19 – (1) Personel, görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine

teslim edilen kamu malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli
tedbirleri almak zorundadır.

(2) Personelin kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa,
bu zararın ilgili personel tarafından rayiç bedeli üzerinden ödenmesi esastır. Zararların ödetti-
rilmesinde bu konudaki genel hükümler uygulanır. 

Davranış ve iş ilişkileri 
MADDE 20 – (1) Personel, hizmet içindeki ve dışındaki davranışları ile iş ilişkilerinde

Kurumu temsil ettiği bilinciyle hareket etmek ve bu görevin gerektirdiği itibar ve güvene layık
olduğunu göstermek zorundadır.

Mal bildirimi
MADDE 21 – (1) Asli personel, kendileri ve eşleri ile velayetleri altındaki çocuklarına

ait taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında, 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı
Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu uyarınca mal bil-
diriminde bulunmakla yükümlüdür.

Kanunsuz emir 
MADDE 22 – (1) Personel, amirinden aldığı emri yerine getirmekle görevlidir. Ancak,

amirinden aldığı emri Anayasa, kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve yönetmelik hüküm-
lerine aykırı görürse yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Amir emrinde ısrar
eder ve bu emrini yazı ile yenilerse emri yerine getiren sorumlu olmaz, sorumluluk emri verene
aittir. 

(2) Konusu suç teşkil eden emir hiçbir şekilde yerine getirilemez, yerine getiren perso-
nel sorumluluktan kurtulamaz.

Devir ve teslim zorunluluğu 
MADDE 23 – (1) Personel, kendisine verilen veya zimmetli olarak teslim edilen para

ve para niteliğindeki değerler ile mülkiyeti Kuruma ait her türlü nesneyi işyerinde özenle kul-
lanmak ve sözleşmesinin sona ermesi veya başka bir işyerine nakli halinde sorumlu personele
derhal zimmetle teslim etmek zorundadır.

Basına bilgi veya demeç verme ve yayın yapma
MADDE 24 – (1) Başkanın yetkili kılacağı görevliler dışında hiçbir personel, Kurumu

ilgilendiren konular hakkında basına ve her türlü iletişim kanallarına bilgi veya demeç vere-
mez.

(2) Personel, Başkan veya yetki vereceği amirin izni olmaksızın, Enstitünün çalışma
konuları ile ilgili yayın yapamaz.

Menfaat sağlama ve hediye alma yasağı
MADDE 25 – (1) Personelin, görevi içinde veya dışında her ne şekilde olursa olsun

görevi ile ilgili pozisyon ve yetkilerini kullanarak kendileri, yakınları veya üçüncü kişiler lehine
menfaat sağlaması ve aracılıkta bulunması yasaktır. 
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(2) Personelin, tarafsızlığını, performansını, kararını, görevini yapmasını etkileyen veya
etkileme ihtimali bulunan, ekonomik değeri olan ya da olmayan, doğrudan ya da dolaylı hediye
kabul etmesi yasaktır.

Gizli bilgileri açıklama yasağı
MADDE 26 – (1) Personelin, Kurumun hizmet ve faaliyetleri ile ilgili gizli bilgileri,

hizmet alanlara ve anlaşmalı kuruluşlara ait sırları açığa vurmaları, görevlerinden ayrılmış ol-
salar dahi yasaktır. 

(2) Personel, açıklanması yasaklanan bilgileri internet ortamında içerik veya bağlantı
paylaşımı da dahil olmak üzere herhangi bir şekilde açıklayamaz.

Başka iş ve hizmet üstlenme
MADDE 27 – (1) Asli personel, hizmet sözleşmesi ile üstlenmiş olduğu görevlerini

aksatacak ya da etkileyecek, Kurumun görev alanı ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilişki ku-
rulabilecek başka bir iş veya hizmette çalışamaz ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri
uyarınca tacir veya esnaf sayılmasını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz.

(2) Aşağıda gösterilen iş ve hizmetler bu maddede öngörülen yasağın kapsamı dışın-
dadır:

a) Faaliyet konusu Kurumun görev alanına girmeyen şirketlere, yönetici olmamak kay-
dıyla kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirketlerde komandite hariç ortak olunması,

b) Bilirkişi ve hakemlik gibi görevlerin yapılması, 
c) Üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kanunla kurulmuş yardım

sandıkları ve bunların iştiraklerinin yönetim ve denetim kurulları üyelik görevleri ve özel ka-
nunlarda belirtilen görevler ile insani ve sosyal amaçlı gönüllü çalışmalar,

ç) Başkan veya yetki vereceği amirden izin almak kaydıyla, diğer kurum ve kuruluşlarca
yürütülen ve/veya desteklenen araştırma ve geliştirme projelerinde görev alınması.

(3) Geçici personel için bu yasağın kapsamı sözleşmelerinde belirtilir. 
Toplu eylemde bulunma yasağı
MADDE 28 – (1) Personel, toplu halde görevden çekilemez, boykot ve grev yapamaz,

hizmetleri yavaşlatacak veya aksatacak eylem ve hareketlerde bulunamaz.
Sosyal güvenlik hakkı
MADDE 29 – (1) Asli personel, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve

Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında
sigortalı sayılır.

(2) Emeklilik hakları bakımından; Başkan ve grup koordinatörleri 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesinin 688 inci maddesi kapsamında emsali olarak belirlenen personele, diğer asli
personel ise 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 27 nci maddesinin ikinci fıkrası
kapsamında emsali olarak belirlenen personel ile denk kabul edilir. 

(3) Geçici personel, 5510 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a)
bendi kapsamında sigortalı sayılır.

Sendikal faaliyette bulunma
MADDE 30 – (1) Personel, 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendi-

kaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümlerine tabi olup anılan Kanunda belirtilen hükümler
uyarınca, sendika kurabilir ve bunlara üye olabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çalışma Saatleri ve İzinler

Çalışma saatleri 
MADDE 31 – (1) Tam zamanlı personelin haftalık çalışma süresi kırk saattir. Günlük

çalışma süresi, Devlet memurlarının çalışma süresinden az olmamak ve haftada en az bir, en
fazla iki gün tatil olacak şekilde Kurumca belirlenir.
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(2) Kısmi zamanlı personel haftada en fazla otuz saat çalıştırılabilir. Haftada kaç gün
ve hangi saatlerde çalıştırılacağı sözleşmesinde belirtilir.

(3) Saat ücreti karşılığı çalıştırılacak personelin çalışma süresi, günde beş saati geçme-
mek üzere sözleşmesinde belirtilir.

(4) Proje süresi ile sınırlı personel çalıştırılması durumunda personelin çalışma saatleri,
tam veya kısmi zamanlı çalışma durumu dikkate alınarak yukarıdaki fıkralara göre saptanır.

(5) Günün yirmi dört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan personelin ça-
lışma saat ve şekilleri, haftalık çalışma süresini aşmamak kaydıyla Başkan tarafından belirlenir.
Ancak, kadın personele; tabip raporunda belirtilmesi halinde hamileliğinin yirmi dördüncü haf-
tasından önce ve her halde hamileliğinin yirmi dördüncü haftasından itibaren ve doğumdan
sonraki iki yıl süreyle isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez. Engelli
sözleşmeli personele de isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez.

İzinler
MADDE 32 – (1) Asli personelin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü mad-

desinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında istihdam edilenlerle aynı usul, esas ve şartlarda
izin hakları vardır. Ücretli yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca
göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki sözleşme döneminin izni bir arada verile-
bilir. Cari sözleşme dönemi ile bir önceki sözleşme dönemi hariç, önceki sözleşme dönemlerine
ait kullanılmayan izin hakları düşer. 

(2) Kısmi zamanlı hariç geçici personele, sözleşme süresince her bir takvim yılı için
20 gün ücretli yıllık izin verilir. Personelin, yıllık izne hak kazanabilmesi için istihdam edildiği
iş/proje kapsamında en az altı ay çalışması şarttır. Sözleşme süresinin bir takvim yılından kısa
olması halinde, yıllık izin süresi eksik süre oranında indirilerek tespit edilir. Takvim yılı içeri-
sinde kullanılmayan yıllık izin, takip eden takvim yılında kullanılamaz.

(3) Geçici personele, resmi tabip raporuna dayanan hastalıklar için sözleşme süresince
bir takvim yılı içinde 30 günü geçmemek üzere ücretli hastalık izni ve isteği üzerine, eşinin
doğum yapması, kendisinin evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin
ölümü halinde ve her olay için beşer gün ücretli mazeret izni verilir.

(4) Kısmi zamanlı personele çalıştıkları her ay için iki gün ücretli izin verilir ve çalışılan
her ay için kazanılan izinler sözleşme dönemi içinde kalmak kaydıyla toplu olarak da kullan-
dırılabilir. 

ALTINCI BÖLÜM
Sözleşme Süresi ve Mali Haklar

Sözleşme süresi
MADDE 33 – (1) Asli personelin sözleşme süreleri mali yıl ile sınırlıdır.
(2) Geçici personelin sözleşme süreleri, istihdam edildikleri iş/proje süresi ile sınırlıdır.

İş/proje süresinin uzatılması halinde, Başkan tarafından sözleşmesinin süresi uzatılabilir. Bu
durumda, uzatılan süre için ayrıca sözleşme imzalanmaz, mevcut sözleşmenin uygulanmasına
devam edilir.

Sözleşme ücreti
MADDE 34 – (1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 26 ve 27 nci madde-

lerinin ikinci fıkraları kapsamında Cumhurbaşkanı veya yetkilendireceği makam tarafından
belirlenen ücret dışında personele herhangi bir ödeme yapılamaz ve sözleşmelere bu yolda hü-
küm konulamaz. Başkan ve grup koordinatörleri, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin
688 inci maddesi kapsamında emsali olarak belirlenen personelin mali ve sosyal hak ve yar-
dımları ile diğer özlük haklarına sahiptir.
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(2) Asli personelin sözleşme ücreti her ayın 15 inci günü peşin ödenir. 5510 sayılı Kanun
hükümlerine göre aylık bağlanması veya ölüm hali hariç görevin veya sözleşmenin ayın 15
inci gününden önce sona ermesi halinde kalan günlere düşen ödemeler doğrudan geri alınır.
Geçici personelin sözleşme ücreti, görevin yerine getirilmesini müteakiben her ayın 15 inci
günü ödenir. Görevin veya sözleşmenin ayın 15 inci gününden önce herhangi bir şekilde sona
ermesi halinde ödeme kıst olarak bu durumun meydana geldiği tarihte yapılır.

(3) Geçici personelin sözleşme ücreti, istihdam edildikleri iş/proje bütçesi kapsamında
ödenir.

Yolluk giderleri ve gündelikler
MADDE 35 – (1) Görev yeri dışına geçici olarak gönderilen personele ödenecek gün-

delik ve yol gideri hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (B) bendi kapsamında istihdam edilenlere ilişkin hükümler aynı usul, esas ve şartlarla
uygulanır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Pozisyon Değişikliği ve Eğitim

Pozisyon değişikliği
MADDE 36 – (1) Asli personel, pozisyon değişikliği suretiyle niteliklerine sahip olduğu

pozisyonlarda sınavsız olarak istihdam edilebilir. Ancak, uzman pozisyonunda bu şekilde is-
tihdam edileceklerden bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (ç) bendinde yer
alan “Bor ile ilgili bir alanda doktora derecesine sahip olmak” niteliğini haiz olmayanlardan
bu niteliğin yerine aşağıdaki nitelikler aranır:

a) Kurum bünyesinde Mühendis, Fizikçi, Kimyager, Biyolog ve Eczacı pozisyonlarında
toplam en az beş yıl hizmeti bulunmak.

b) Kurum tarafından yürütülen veya desteklenen bor ile ilgili en az bir projeyi başından
itibaren yürütücü olarak görev almak suretiyle başarıyla tamamlamış olmak.

(2) Grup koordinatörü ve şube müdürü pozisyonlarında bulunan asli personelden; Ku-
rum içinden istihdam edilmiş olanlar en son görev yaptığı pozisyonda, Kurum dışından istih-
dam edilmiş olanlar ise niteliklerine sahip olduğu bir pozisyonda talebi aranmaksızın pozisyon
değişikliği suretiyle istihdam edilebilir. Bu şekilde pozisyonu değiştirilen personel, talep etmesi
halinde niteliklerine sahip olduğu grup koordinatörü ve şube müdürü haricindeki pozisyonlarda
pozisyon değişikliği suretiyle istihdam edilir.

Eğitim
MADDE 37 – (1) Personelin görevinde gelişimi ve bor ile ilgili farklı alanlarda uz-

manlaşması amacıyla, hizmet içi eğitim programları ve diğer eğitim faaliyetleri düzenlenir.
Eğitim faaliyetlerinin, Kurumda veya yurt içindeki ya da yurt dışındaki kuruluşlarda uygulan-
masına olanak sağlanır. Personelin eğitim amacıyla yurt dışına gönderilmesinde, 21/1/1974
tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla
Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri kıyasen uygu-
lanır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Sözleşmenin Sona Ermesi

Sona erme halleri
MADDE 38 – (1) Personelin sözleşmesi aşağıdaki hallerde sona erer:
a) Sözleşmenin feshi,
b) Personelin istek, yaş haddi, malullük gibi nedenlerle emekliye ayrılması,
c) Ölüm,
ç) Asli personelin sözleşmesinin yenilenmemesi,
d) Geçici personelin sözleşme süresinin sona ermesi.
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Personel tarafından sözleşmenin feshi
MADDE 39 – (1) Personel, kendi isteği ile bir ay önceden haber vermek koşuluyla

sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir.
Kurum tarafından sözleşmenin feshi
MADDE 40 – (1) Kurum, personelin;
a) Göreve alınma açısından gerekli olan şart veya niteliklerden herhangi birini taşıma-

dığının sonradan anlaşılması veya sonradan kaybetmesi,
b) Bir takvim yılı içinde kesintisiz üç gün veya toplam on gün süreyle görevine gelme-

mesi,
c) Asli personelin görev yaptığı süre zarfında (b) bendinde belirtilen durum hariç, 657

sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinde belirtilen uyarma veya kınama ce-
zasını gerektiren fiil veya halleri üç defa, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması
cezalarını gerektiren fiil veya halleri iki defa, Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerek-
tiren fiil veya halleri bir defa işlediğinin, yapılacak inceleme sonucunda tespit edilmesi,

ç) Geçici personelin bir takvim yılı içinde 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre geçici
iş göremezlik ödeneği ödenmesinde geçerli bir raporla belgelenen hastalık izninin 30 günü
geçmesi,

d) Pozisyonunun iptali nedeniyle hizmetine ihtiyaç kalmaması,
e) Geçici personelin istihdam edildiği iş/projenin sözleşmede öngörülen süreden önce

sona ermesi,
f) Geçici personelin istihdam edildiği iş/proje kapsamında hizmetine ihtiyaç kalmadı-

ğının veya görevinde yeterli performansı gösteremediğinin değerlendirilmesi,
g) Geçici personelin sözleşme hükümlerine aykırı davrandığının tespit edilmesi veya

hizmet gerekleri açısından görevi başında kalmasında sakınca görülmesi,
ğ) Geçici personelin istihdam edildiği iş/proje bütçesi ödeneklerinin personelin istih-

damının sürdürülmesine elvermemesi,
hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi halinde sözleşmesini tek taraflı fesheder.
Yeniden hizmete alınma
MADDE 41 – (1) Sözleşmesi fesih olan asli personelin yeniden hizmete alınmasında,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kap-
samında istihdam edilenlerin yeniden hizmete alınmasına ilişkin hükümler uygulanır.

(2) Geçici personelin yeniden hizmete alınmasında ilk defa hizmete alınma prosedürü
uygulanır.

Sözleşmenin yenilenmemesi
MADDE 42 – (1) Kurum, asli personelin hizmetine ihtiyaç duymaması veya personelin

hizmetlerinden başka bir birimde faydalanma imkânının bulunmaması hallerinde sözleşmenin
sona ereceği tarihten en az bir ay önce yazılı ihbarda bulunmak şartıyla personel ile sözleşmeyi
yenilemeyebilir.

(2) Asli personel, sözleşmenin sona ereceği tarihten en az bir ay önce yazılı ihbarda bu-
lunması şartıyla sözleşmesini yenilemeyebilir.

İş sonu tazminatı
MADDE 43 – (1) Asli personele talebi halinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun

4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında istihdam edilenlere ilişkin usul,
esas ve şartlar çerçevesinde iş sonu tazminatı ödenir. 

(2) Ölüm halinde tazminat tutarı personelin kanuni mirasçılarına ödenir.
(3) Geçici personele iş sonu tazminatı ödenmez ve işsizlik sigortası primi yatırılmaz.
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DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Görevlendirme
MADDE 44 – (1) Asli personelin görev yapacağı birim sözleşmesinde belirtilir ve Baş-

kan tarafından gerektiğinde değiştirilebilir.
Sözleşmenin askıya alınması
MADDE 45 – (1) Hizmetin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca

görülen asli personelin sözleşmesi ihtiyati bir tedbir olarak askıya alınabilir.
(2) Asli personelin sözleşmesinin askıya alınması, bu süreçteki hak ve yükümlülükleri,

askı süresi, amirlerin sorumlulukları ve diğer hususlarda 657 sayılı Kanunun görevden uzak-
laştırmaya ilişkin hükümleri kıyasen uygulanır.

Sözleşme örnekleri
MADDE 46 – (1) Personele ait tip sözleşme örnekleri Başkan onayı ile belirlenir.
Şahsi hallerde meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi
MADDE 47 – (1) Personel; yerleşim yeri adresi ve iletişim bilgileri ile evlenme, bo-

şanma, nüfus bilgileri, doğum ve ölüm gibi şahsi hallerde meydana gelecek her türlü değişikliği
otuz gün içerisinde birimine bildirmekle yükümlüdür. İletişim adresinde meydana gelen deği-
şiklik bildirilmediği takdirde, personelin bilinen en son adresine yapılacak bildirimler tebellüğ
edilmiş sayılır.

Geçici personele ilişkin hususlar
MADDE 48 – (1) Geçici personel olarak istihdam edilmiş olmak, Kurum açısından

sözleşme süresinin sona ermesinden sonra aynı şekilde yeniden çalıştırma zorunluluğu doğur-
maz. Kurum, sözleşme süresi sona eren geçici personeli, hizmetine ihtiyaç duyduğu farklı bir
iş/proje kapsamında yeniden sözleşme imzalamak suretiyle çalıştırmaya devam edebilir.

(2) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak üzere, çalıştırılacak geçici personelin
çalışma usul ve esaslarına dair şartlar ile diğer hususlar sözleşmelerinde düzenlenir.

İnsan kaynakları bilgi sistemi ve bildirim
MADDE 49 – (1) Personel, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası esas alınarak insan

kaynakları bilgi sistemine kaydedilir. Her personel için, gerçek veya elektronik ortamda bir
özlük dosyası tutulur. Özlük dosyasına, personelin mesleki bilgileri, mal bildirimleri, varsa in-
celeme, soruşturma, denetim raporları, disiplin cezaları, ödül ve başarı belgeleri ile özlük iş-
lemlerine ilişkin diğer belgeler konulur.

(2) Personelin atanmasına, pozisyon değişikliklerine, görevin sona ermesine ilişkin bil-
giler ile gerekli görülen diğer bilgiler kamu personeli bilgi sistemi vasıtasıyla Devlet Personel
Başkanlığı internet sitesindeki “DPB E-Uygulama” modülünün ilgili alanına kaydedilir.

Mevcut personel
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde Kurumda asli ve sürekli

hizmetlere ilişkin pozisyonlarda idari hizmet sözleşmesi ile görev yapan personel de bu Yö-
netmeliğe tabidir. Ancak, bu personel hakkında bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendi hariç Kurum tarafından sözleşmenin feshine ve sözleşmenin yenilenme-
mesine ilişkin hükümleri uygulanmaz. Bu personele disiplin bakımından, 4/6/2003 tarihli ve
4865 sayılı Kanunun, 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 117 nci
maddesi ile yürürlükten kaldırılan ilgili hükümlerinin ve bu hükümlere dayanılarak çıkarılan
mevzuatın ilgili hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

(2) Bu maddenin birinci fıkrası kapsamında olan personelin aynı unvanlı pozisyonda
bu Yönetmeliğin 41 inci maddesine göre yeniden hizmete alınmasında bu Yönetmeliğin 7 nci
maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen nitelikler aranmaz.

Yürürlük
MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.
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KURUL KARARLARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 8369 Karar Tarihi: 16/05/2019

Kurul Başkanlığının 15.05.2019 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen, 13.05.2019
tarih ve 43890421-101.01.01-E.8900 sayılı yazı ve ekleri incelenmiştir.

Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü
maddesi kapsamında alınan bilgi ve belgeler ve söz konusu bilgi ve belgelere yönelik aynı
maddenin ikinci fıkrasında verilen yetki çerçevesinde, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun)
7 nci ve 8 inci maddeleri kapsamında yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde, Kanunun
6 ncı maddesi uyarınca kurucu ortaklar Emir KAYA, Salih BERBEROĞLU, Recep KABA,
Ahmet DAĞLI ve Mustafa AKIN tarafından Türkiye’de “Golden Global Yatırım Bankası A.Ş.”
unvanlı 150 milyon Türk Lirası sermayeli bir kalkınma ve yatırım bankası kurulmasına izin
verilmesine

karar verilmiştir.

—— • ——
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 4863/1-1 

—— • —— 
Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosundan:  

 
 4894 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR 

Orhangazi Belediye Başkanlığından: 
1. Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda listesi bulunan 9 adet gayr-i menkul 2886 sayılı 

Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü İhale suretiyle satılacaktır. 
2. Bu husustaki ihale 12.06.2019 tarihinde aşağıda belirtilen saatte encümen toplantı 

odasında yapılacaktır. 
3. Satışı yapılacak gayr-i menkuller; 

 

S.NO MAHALLESİ 
ADA/ 

PARSEL 
CİNSİ M² 

MUHAMMEN 
BEDEL 

GEÇİCİ 
TEMİNAT 

İHALE 
SAATİ 

1. Yeniköy Mahallesi 876/2 Arsa 568,44 m² 255.800,00 TL 8.526,67 TL 
 

15.05 

2. Yeniköy Mahallesi 884/1 Arsa 42.633,46 m² 17.693.000,00 TL 530.790,00 TL 
 

15.10 

3. Yeniköy Mahallesi 885/1 Arsa 46.983,99 m² 19.500.000,00 TL 585.000,00 TL 
 

15.15 

4. Yeniköy Mahallesi 887/1 Arsa 1.815,49 m² 817.000,00 TL 24.510,00 TL 
 

15.20 

5. Yeniköy Mahallesi 888/2 Arsa 2.646,02 m² 1.588.000,00 TL 47.640,00 TL 
 

15.25 

6. Yeniköy Mahallesi 889/1 Arsa 34.347,74 m² 14.255.000,00 TL 427.650,00 TL 
 

15.30 

7. Yeniköy Mahallesi 892/2 Arsa 2.345,15 m² 1.407.000,00 TL 42.210,00 TL 
 

15.35 

8. Yeniköy Mahallesi 896/1 Arsa 3.904,88 m² 2.343.000,00 TL 70.290,00 TL 
 

15.40 

9. Hürriyet Mahallesi 301/143 Arsa 2.523,84 m² 2.077.000,00 TL 62.310,00 TL 
 

15.45 
 

4. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan 
Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, gayr-i menkulün tahmini bedel üzerinden yukarıda 
belirtilen % 3’ lük geçici teminatı ihaleden evvel ödemek şarttır. 

5. Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesine istinaden KDV’ den muaftır. 
6. Her bir taşınmaz satışı ihale şartnamesi 500,00 TL karşılığı, Camikebir Mahallesi, 

Cumhuriyet Alanı No:1, Orhangazi Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğünden satın 
alınabilir. 

7. Taşınmaz satışı ihale şartnamesini görmek isteyenler mesai saatleri içerisinde 
Orhangazi Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğünden görebilir. 

8. İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler 
şunlardır: 

1) Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut), 
2) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,(Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden 

tarafından imzalanmak zorundadır.) 
3) Geçici Teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu,  
4) Gerçek kişiler için; 
a) Nüfus cüzdanı sureti  
b) İkametgâh 
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c) İmza sirküsü (Noterden) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye 
yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve vekilin imza sirküsü (Noterden) 

5) Tüzel kişi olması halinde;  
a) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya 

Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel 
kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi)  

b) Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter 
tasdikli belge  

c) imza sirküleri 
6) Şartname alındı makbuzu. 
7) Belediye’ye borcu yoktur yazısı. 
9. Taşınmazların kapalı teklif usulü satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını 

yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere 
uygun olarak hazırlayarak 12.06.2019 tarihinde Çarşamba günü saat 15.00’a kadar Orhangazi 
Belediyesi Encümeni (ihale komisyonu) sekretarya görevini yapan Destek Hizmetleri 
Müdürlüğüne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. 4888/1-1 

—— • —— 
FİLİZ ÇAY POŞETİ SATIN ALINACAKTIR (500 gr.) 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
                                                          Rize 
1- Teşekkülümüze ait 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü (Rize) ihtiyacı   

6.000.000  adet 500 gr. Filiz Çay Poşeti  %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale 
Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık  İhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2- Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/ 
RİZE adresinden 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 18.06.2019 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14.00’de açılacaktır. 

4- Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf  ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 
edilmez. 

5- İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
7- Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8- İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9- İhale kısmi teklife kapalıdır. 
10- Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 4929/1-1 
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SPREADER UZATMA APARATI (OHF) AÇIK İHALE USULÜ İLE ALINACAKTIR 
Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) İzmir Liman İşletmesi 

Müdürlüğünden:  
İhale Kayıt No : 2019/259970 
1- İdarenin 
a) Adresi : TCDD İzmir Liman İşletme Müdürlüğü/Atatürk Caddesi 

No.97 Alsancak/İZMİR 
b) Telefon ve Faks Numarası : (232 ) 463 16 00 / 82003-82388   Faks: (232 ) 463 22 48 
c) Elektronik Posta Adresi : izmirlimansatınalma@tcdd.gov.tr 
2- İhale konusu işin 
    Adı ve miktarı : 2 Adet Spreader Uzatma Aparatı (OHF) Alınacaktır.  
3- İhale Tarihi ve Saati 
a) İhale Tarihi : 25.06.2019 
b) İhale Saati : 14:00 
4- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü 

ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. 
5- Tekliflerin, TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 25.06.2019 Salı günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 
6- İhale dokümanı TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü İhale Komisyonu Satın Alma 

Servisi’nde görülebilir.  
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, TCDD 

İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü Muhasebe Veznesinden (KDV) Dahil 250.00.-TL 
(İkiyüzelliTürkLirası) bedelle temin edilebilir. 

7- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  
8- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 4886/1-1 
—— • —— 

İHALE İLANI 
Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamızda mevcut 2 adet “Türbin İzolasyon Yastıkları” teminini ve monte edilmesi işi  
İhale kayıt numarası : 2019/259452  
1- İdarenin 
a) Adı ve adresi : Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şeker evleri Mah. Yunus 

Emre Cad. Kapı No: 2 15220 BURDUR  
b) Telefon ve faks numarası : 0 248 233 19 35(4 Hat) - 0 248 233 12 67 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : 
2- İhale konusu hizmetin  
a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamızda mevcut 2 adet “Türbin İzolasyon 

Yastıkları” teminini ve monte edilmesi işi (Malzemenin 
tamamı yükleniciye aittir.) 

b) Yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası  
c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren, 30 Takvim Günüdür. 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası 

Toplantı Salonu  
b) Tarihi ve saati : 14/06/2019 Cuma Günü saat 14.30 
4- İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 50,00 TL 

karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunludur. 

5- Teklifler 14/06/2019 Cuma Günü saat 14.30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası 
Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır. 
8- Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara 

tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 
9- Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 4858/1-1 
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2400 TON SODA ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) Afyon Alkaloidleri Fabrikası 

İşletme Müdürlüğünden:  

2400 TON SODA ALIMI 4734 KİK Kanununun 3-g istisna kapsamında kapalı zarfla 

teklif alma yolu ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2019/247422 

1- İdarenin 

a) Adresi : İhsaniye Mahallesi Kızılhöyük Mevkii 03310 BOLVADİN/ 

AFYONKARAHİSAR 

b) Telefon ve faks numarası : 2726126660 - 2726125667 

c) Elektronik Posta Adresi : aafmalzeme.sb@tmo.gov.tr 

2- İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2400 ton soda alımı 

b) Teslim yeri : Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü  

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü Bolvadin/ 

Afyonkarahisar 

b) Tarihi ve saati :  19 Haziran 2019 Çarşamba günü saat 14.30 

İhale dokümanları TMO AAF İşletme Müdürlüğünde görülebilir ve 300 TL bedel ile 

temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 

2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine İletişim bilgileri, vergi 

dairesi ve numarasının işlenerek fakslanması veya e-mail gönderilmesi durumunda isteklilere 

şartname kargo ile gönderilecektir.  

Geçici ve kesin teminat miktarları ve bunların geri verilme şartları ve İhalede geçici 

teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir. 

İsteklilerin belirtilen saate kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme 

Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.  

Bu İhale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç TMO Genel Müdürlüğünün 4734 

Sayılı KİK Kanununun 3-g Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımı İhalelerinde 

Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğine göre yapılacaktır. TMO 08/09/1983 

tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp 

yapmamakta serbesttir. 4726/1-1 
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İHALE İLANI 

T.Ş.F.A.Ş. Susurluk Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız Kazan ve Türbin Dairesi Kaynak İşleri işçiliği işi, Türkiye Şeker Fabrikaları 

Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle Anahtar Teslimi Götürü 

Bedel Teklif Alınmak Suretiyle ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2019/258049 

1- İdarenin 

a) Adresi : Bursa Karayolu Üzeri 4. Km.  

  Susurluk/BALIKESİR 

b) Telefon ve faks numarası : Tel : 0 266 865 19 40(4 Hat) 

  Faks : 0 266 865 26 04-05 

2- İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız Kazan ve türbin Dairesi Kaynak İşleri İşçiliği 

işi teknik şartlara uygun şekilde “ANAHTAR TESLİMİ 

OLARAK YAPILMASI” işin konusunu teşkil etmektedir. 

b) Yapılacağı yer : Susurluk Şeker Fabrikası  

c) İşin süresi : Yer teslimini müteakip 45 takvim gününde tamamlanacaktır. 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Susurluk Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 12.06.2019 Çarşamba saat 14.30 

4- İhale dokümanı Susurluk Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Bursa Karayolu Üzeri 4. Km. 

Susurluk/BALIKESİR) adresinde görülebilir ve TL. 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel 

karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

7- Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 4846/1-1 
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1 KALEM HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezince 

desteklenen proje için gerekli olan 1 kalem hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanununun 3.maddesi (f) bendi ile geçici 4.maddesi hükümlerine dayanılarak 
hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20.maddesi (f) 
bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 
a) Adresi  : İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer 

Uygulama ve Araştırma Merkezi Süleymaniye 
Mh. 16 Mart Şehitleri Cd. No: 20 Fatih/İstanbul 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0212 440 00 00 / 11574 
c) Elektronik Posta Adresi : ttmbeyazit@istanbul.edu.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği  
     İnternet adresi (varsa) : - 
2 - İhale Konusu Hizmetin: 

a) Niteliği, Türü Miktarı İhale Tarihi İhale Saati 
1- Kitle Fonlama Platformu web yazılımı 

İhale Kayıt No: 2019/262845 
1 Adet 12.06.2019 10:00 

b) Teslim Tarihi ve Teslim Yeri:  
b-1) Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 iş günü içinde mesai saatleri 

içerisinde İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesinde yapılacaktır 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı Yer: İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Beyazıt Yerleşkesi 

Süleymaniye Mh. Besim Ömer Paşa Cd. (Eski Esnaf Hastanesi ) Kat: 3 Fatih/İstanbul 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili 

meslek odası belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya 

da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya tarihin 
içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan 
tarihinin veya tarihin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir 
belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza 
sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi 
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2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri ve 
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir 
Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde 
bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil 
Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname belirtilen teklif mektubu 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen geçici teminat 
4.1.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye 

katılmaya ilişkin noter belgesi ile vekilin noter tasdikli imza sirküleri 
4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda şekil ve içeriği İdari Şartnamede 

belirtilen iş ortaklığı beyannamesi 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler:  
4.2.1.Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.3.Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler: 
4.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.  
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale, katılma koşullarını sağlayan tüm yerli ve yabancı isteklilere açık olup, 

yerli istekli lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde (İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer 

uygulama ve Araştırma Merkezi Süleymaniye Mah. 16 Mart Şehitleri Cad. Prof. Dr. 
Ümit Yaşar Doğanay Sok. No:16) görülebilir ve 100.00 Türk Lirası karşılığı (İ.Ü. Strateji 
Geliştirme Başkanlığı TR30 0001 2009 8200 0006 2002 66) yatırılan bedelin makbuzu ile 
yine aynı adresten satın alınabilir. 

8.Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar İ.Ü. Teknoloji Transfer Uygulama ve 
Araştırma Merkezi Süleymaniye Mah. 16 Mart Şehitleri Cad. Prof. Dr. Ümit Yaşar 
Doğanay Sok. No:16 adresine elden teslim edilebilecektir. 

9. İhaleye iştirak edecek istekliler tekliflerini götürü bedel üzerinden 
vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile toplam bedel üzerinden 
götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

10. İstekliler ihalesine iştirak etmiş oldukları iş için teklif edilen bedelin 
%3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim 
günü olmalıdır. 

12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13. Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde idare serbesttir. 
 4963/1-1 
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SUPPLY CONTRACT NOTICE 
Suply of Dental Medical Devices and Dental Consumables 

Ankara - Turkey / TR 
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 4991/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

 
 4992/1-1 
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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 4975/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

 
 4958/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

 
 4984/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 
 4983/1-1 
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Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 
 4960/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
 4973/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
 4974/1-1 
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Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları 
Birliğinden:  

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU 
5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile değişen 16 
Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış "Yeminli Mali Müşavirlik ve 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği" hükümlerine göre, düzenlenen Yeminli 
Mali Müşavirlik Sınavları aşağıda belirtilen tarihlerde Ankara'da yapılacaktır.  

2019/2.Dönem YMM Sınav Tarihleri : 22 Ağustos - 1 Eylül 2019 
* İlk kez sınava katılacaklar için son başvuru tarihi : 17.06.2019 
* Tekrar sınava katılacaklar için başvuru tarihleri  : 17.06.2019 - 17.07.2019 
İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 17.06.2019 tarihi itibariyle sınava 

katılım için gerekli olan hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olmaları gereklidir. 
• İlk kez sınava katılacak adayların, (https://ssi.tesmer.org.tr) adresi üzerinden ön 

başvurusunu yaptıktan sonra bu belgenin yazıcı çıktısını alarak, sınav başvuru dosyası ile birlikte 
Başkanlığımıza göndermeleri gerekmektedir.  

• Tekrar sınava katılacak adayların ise http://ssi.tesmer.org.tr adresi üzerinden başvuru 
yapmaları yeterlidir. 

İlk kez sınava girmek isteyen adayların, başvurularını yukarıda belirtilen son başvuru 
günü mesai saati bitimine kadar kargo veya PTT yolu ile TÜRMOB - Temel Eğitim ve Staj 
Merkezi Başkanlığı Dikmen Cad. No:562 Çankaya/Ankara adresine göndermeleri gerekmektedir.  

Tekrar sınava girecek adayların ise son başvuru günü saat 23:59'a kadar 
https://ssi.tesmer.org.tr) üzerinden sınav başvurusunu yapmış olmaları yeterlidir. Süresi içerisinde 
başvuru yapmayanlar sınava alınmayacaktır. 

SINAVLARA İLİŞKİN ESASLAR 
Yeminli Mali Müşavirlik Sınavına girebilmek için: 
Sınavlara girecek adaylarda; Kanunun 4 üncü maddesindeki genel ve 9 uncu maddedeki 

özel şartları taşımaları yanında 45 inci madde ve 48 inci maddenin ikinci fıkrasının (c), (d), (e) 
bentleri ile 49 uncu maddesinde belirtilen durumların bulunmaması gerekir.  

Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı; 
1) İleri Düzeyde Finansal Muhasebe, 
2) Finansal Yönetim, 
3) Yönetim Muhasebesi, 
4) Denetim, Raporlama ve Meslek Hukuku, 
5) Revizyon, 
6) Vergi Tekniği, 
7) Gelir Üzerinden Alınan Vergiler, 
8) Harcama ve Servet Üzerinden Alınan Vergiler, 
9) Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı, 
10) Sermaye Piyasası Mevzuatı, 
konularından yapılır. 
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BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 
Sınava katılabilmek için gerekli koşulları taşıyan adayların; 
1. Sınav Başvuru Dosyası (SMMM - YMM Odalarından sağlanabilir.) 
2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 
3. Mezun Belgesi (e-Devlet kapısı üzerinden alınmış) ile birlikte mezuniyetin seviyesini 

(Doktora, Yüksek lisans, lisans) tespit edebilmek üzere diploma fotokopisi veya geçici mezuniyet 
belgesi fotokopisi,  

Mezun belgesi e-Devlet kapısında mevcut olmayan adaylar aşağıdaki belgelerden 
herhangi birisini sunabilirler. 

- Diploma noter onaylı örneği, (Diplomanın arka sayfasında kimlik bilgileri bulunması 
halinde arka sayfa da onaylatılacaktır.) Geçici mezuniyet belgesinin noter onaylı örneği, (Geçici 
mezuniyet belgesinin arka sayfasında kimlik bilgileri bulunması halinde arka sayfa da 
onaylatılacaktır.) 

- Yabancı Öğrenim Kurumlarından alınmış diplomalar için Yüksek Öğretim Kurulu’ndan 
alınacak denklik belgesi, 

4. Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet üzerinden alınacak adli sicil belgesi (Adli sicil 
belgesinin, 3568 sayılı Kanunun 4/d bendinde belirtilen suçları kapsayacak ve adli sicil arşiv 
bilgilerini içerecek şekilde olması gerekir.) Adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi, 

5. 3 adet (4.5 x 6) boyutunda renkli fotoğraf, (Son 6 ay içinde çekilmiş olması gerekmektedir.) 
6. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsat fotokopisi 
7. Bağımlı çalışanlardan oda kayıt belgesi, serbest çalışanlardan faaliyet belgesi, (Kayıtlı 

olduğu SMMM Odasından alınacak) 
8. Taahhütname 
9. Özel sektörde bağımlı olarak çalışanlardan "Oda Giriş Ücreti ve Maktu Aidatın Tam 

Ödendiğine Dair Belge" (Kayıtlı olduğu SMMM Odasından alınacak) 
10. Sınav bedelinin ödendiğine dair banka dekontu, 
11. Sınav Dosyası bedelinin ödendiğine dair banka dekontu 
12. Kanunda belirtilen 10 yıllık çalışma süresini gösterir aşağıdaki belgeler: 
a-1) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik faaliyetini serbest olarak sürdürenlerden, 

mükellefiyeti süresince bağlı olduğu vergi dairelerinin tümünden alınacak; mükellefiyetin 
konusunu, başlangıç ve bitiş tarihlerini gösteren (Devam edenler için devam ettiğine dair) belge 
ile affa uğramış olsalar dahi kaçakçılık suçlarından dolayı hüküm giymiş olunmadığını gösterir 
belge,  

a-2) Mesleki faaliyetini Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ortaklığı ( A.Ş, Ltd.) 
biçiminde sürdürenlerden; yukarıdaki (a-1) maddedeki belgeye ek olarak şirket ortağı, şirket 
müdürü ya da yönetim kurulu üyesi olduğunu gösterir ticaret sicil gazetesi ve şirket genel imza 
sirküleri örneği,  

b-1) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik faaliyetini, Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirlik veya Yeminli Mali Müşavirlik bürolarında bağımlı çalışarak sürdürenlerden; işe giriş 
bildirgesi ve sigortalı hizmet dökümü (SGK onaylı veya barkodlu), büro sahibinin ruhsat 
fotokopisi,  
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b-2) Mesleki faaliyetini Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik veya Yeminli Mali 
Müşavirlik ortaklığı (AŞ, Ltd.) biçimindeki iş yerlerinde bağımlı çalışarak sürdürenlerden, 
şirketin ticaret sicil gazetesi,(ilgili dönemi kapsayan) işe giriş bildirgesi ve sigortalı hizmet 
dökümü (SGK onaylı veya barkodlu), 

b-3) Ticari işletmelerde bağımlı çalışanlardan; işe giriş bildirgesi, sigortalı hizmet 
dökümü (SGK onaylı veya barkodlu), çalışma süresini kapsayan, şirketin ticaret sicil gazetesi 
(A.Ş.’lerde genel kurul gazeteleri) ve görev tanım yazısı (İlgili firmadan alınacak) 

c)Kanunun 9.maddesinde belirtilen vergi inceleme yetkisine haiz olarak çalışanlardan 
kurumlarından alacakları hizmet belgesi, (SMMM belgesi olmayanlardan yukarıda yer alan 6,7 ve 
9’ncu maddelerdeki belgeler aranmaz.), 

d) Kanunda belirtilen bilim dallarında öğretim üyeliği veya görevliliği yapmış olanlardan 
kurumlarından alacakları hizmet belgesi, (SMMM belgesi olmayanlardan yukarıda yer alan 6,7 ve 
9’ncu maddelerdeki belgeler aranmaz.) 

e) Sınavına girecek adayların, sınav giderleri karşılığı olarak başvurdukları her sınav için 
ders başına 200,00-₺ olmak üzere, ilk defa sınava katılacaklar toplam 2.000,00-₺ ödemenin 
yapıldığına ilişkin belge, 

Sınav bedelleri, TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi’nin (TESMER) aşağıda yer 
alan banka hesaplarından birisine ödenebileceği gibi kredi kartı ile sınav başvurusu sırasında 
TESMER Otomasyon Sistemi üzerinden de ödenebilir.  

Banka bilgileri ; 
• İş Bankası Ankara-Dikmen Şubesi 487 269,  
• Halk Bankası Ankara / Yenişehir Şubesi 16000 140, 
f) TÜRMOB tarafından gerekli görülen diğer belgeler. 
DAHA ÖNCE SINAVA KATILAN ADAYLARDA ARANACAK BELGELER 
16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sınav 

Yönetmeliği’nin "Tekrar Sınava Girebilme" başlıklı 21.maddesinin (Değişik Madde 19.08.2014 / 
29093 Resmi Gazete) 1.fıkrasına göre, Yeminli Mali Müşavirlik sınavında başarılı olamayanlar, 
ilk sınav tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde yılda 3 kez açılacak tüm sınavlara girebilirler. Sınav 
süresi hiç bir nedenle uzatılamaz. 

Sınavda başarılı olamayanların, tekrar sınava girebilmek için sınav giderleri karşılığı 
olarak öngörülen bedeli ödedikten sonra http://ssi.tesmer.org.tr adresi üzerinden sınav 
başvurusunu yapmaları gerekir.  

BELGELERİN GÖNDERİLMESİ VE KABUL EDİLMESİ 
1) Yukarıda belirtilen koşulları taşıyanlardan Yeminli Mali Müşavirlik sınavına katılma 

isteğinde bulunacakların, sınav dosyasında yer alan Sınav Başvuru Formunu doldurup, 
imzaladıktan sonra istenen belgeleri bu forma ekleyerek, yukarıda belirtilen son başvuru tarihleri 
mesai saati bitimine kadar “Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali 
Müşavirler Odaları Birliği - Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) Dikmen Cad. No:562 
Dikmen/ANKARA” adresine elden veya posta ile göndermeleri gerekmektedir (Postada meydana 
gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır). Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları 
anlaşılanların, sınavı kazanmış dahi olsalar, İzin Belgeleri (ruhsatları) iptal edilecektir. 

2) Başvuru formundaki soruların bir veya birkaçını yanıtsız bırakanlar ile belgeleri eksik 
olanların başvuruları dikkate alınmayacaktır. 
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3) Sınavın yapılacağı yerler ve sınav programı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler 
Odalarının ve TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezinin (TESMER)'in internet sitelerinde 
duyurulacaktır. 

4) Sınav Giriş belgeleri, http://belge.tesmer.org.tr adresinden yazıcı çıktısı olarak 
alınabilecektir.  

5) Sınav sırasında, Sınav Giriş Belgesi ve geçerli kimlik belgesi (T.C Kimlik No yazılı 
güncel fotoğraflı Nüfus Cüzdanı, T.C Kimlik Kartı, Geçici Kimlik Belgesi, Süresi geçerli 
pasaport) yanında bulunmayanlar sınava alınmayacaktır. 

6) Sınav listelerinde yer almayanlar sınava alınmayacaktır. 
7) Sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödemeyenler ile başvurusu olmayanlar 

sınava alınmayacaktır. 
8) Sınav Başvuru belgeleri geri verilmeyecektir. 
9) Sınava başvurup, katılmayanların sınav bedeli iade veya mahsup edilmeyecektir.  
İlan Olunur. 4857/1-1 

—— • —— 
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İPTAL İLANI 
Öğretim Üyesi ilanımıza ilişkin 27.05.2019 tarih ve 30786 sayılı Resmi Gazete'de 

yayımlanan Üniversitemiz Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Bitki Materyali ve 
Yetiştirme Tekniği Anabilim Dalı 1 adet Profesör kadrosu iptal edilmiştir. 

Duyurulur. 4989/1-1 
—— • —— 

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İPTAL İLANI 

Üniversitemiz adına 20.05.2019 tarih ve 30779 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 
öğretim üyesi akademik personel alım ilanımızın ek koşullarının "kişiyi tanımaya yönelik olarak 
akademik rekabeti engelleyecek nitelikte" olması nedeniyle söz konusu ilan iptal edilmiştir. 

 4955/1-1 
—— • —— 

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İPTAL İLANI 

Üniversitemiz adına 10.05.2019 tarih ve 30770 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 
öğretim üyesi dışındaki akademik personel alım ilanımızın ek koşullarının "kişiyi tanımaya 
yönelik olarak akademik rekabeti engelleyecek nitelikte" olması nedeniyle söz konusu ilan iptal 
edilmiştir.  4956/1-1 

—— • —— 
Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İPTAL İLANI 
Üniversitemiz adına 24.04.2019 tarih ve 30754 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 

öğretim üyesi dışındaki akademik personel alım ilanımızın ek koşullarının "kişiyi tanımaya 
yönelik olarak akademik rekabeti engelleyecek nitelikte" olması nedeniyle söz konusu ilan iptal 
edilmiştir. 4957/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 4965/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 4966/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 4967/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 4968/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 4969/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 4970/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 4971/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 4972/1-1 
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Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanun, 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu’nun 48. Maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 
Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 
Atanma Yönergesi hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayım 
tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular şahsen yapılacak olup, süresi içinde 
yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve postayla yapılacak başvurular kabul 
edilmeyecektir. Başvuran adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması 
durumunda atamaları yapılmayacak veya yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. 

1. Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru formuna 
özgeçmişlerini, 6 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdanı fotokopilerini, Lisans, Yüksek Lisans, 
Doktora ve Doçentlik belgelerinin aslı veya noter onaylı suretlerini, yayın listelerini, bilimsel 
çalışma ve yayınlarını, çalışma ve yayınlarıyla ilgili puantaj cetvelini kapsayan 6 takım 
dosyalarını bu bilgileri içeren CD de ekleyerek (başlıca araştırma eserinin belirtilerek) Rektörlük 
Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. 

2. Doçent kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru formuna 
özgeçmişlerini, 6 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdanı fotokopilerini, Lisans, Yüksek Lisans, 
Doktora ve Doçentlik belgelerinin aslı veya noter onaylı suretlerini, yayın listelerini, bilimsel 
çalışma ve yayınlarını, çalışma ve yayınlarıyla ilgili puantaj cetvelini kapsayan 4 takım 
dosyalarını ve bu bilgileri içeren CD de ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına 
başvurmaları gerekmektedir. 

3. Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların başvuru formuna, 
özgeçmişlerini, bir adet fotoğraflarını, nüfus cüzdanı fotokopilerini, Lisans, Yüksek Lisans, 
Doktora belgelerinin aslı veya noter onaylı suretleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, çalışma ve 
yayınlarıyla ilgili puantaj cetvelini kapsayan 4 takım dosyayı ekleyerek ilgili fakülteye / 
yüksekokula başvurmaları, 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin 5. 
Maddesi gereğince Doktora programına dil şartı aranmaksızın kabul edilen doktor öğretim üyesi 
adaylarının YÖKDİL sınavı veya ÖSYM tarafından yapılan KPDS, ÜDS, YDS ,eYDS 
sınavlarının birinden en az 50 puan veya ilgili mevzuat hükümleri gereğince eşdeğer olduğu kabul 
edilen uluslararası sınavların birinden eşdeğer puan almış olmaları gerekmektedir. 

Not 1: Başvuru formu matbu olup, http://www.kilis.edu.tr/ adresi duyurular kısmından 
temin edilebilir. 

 

Fakülte Bölümü 
Ana Bilim 

Dalı/Pr. Unvanı Derece Adet Açıklama 
İktisadi ve 

İdari Bilimler 
Fakültesi 

Siyaset Bilimi 
ve Kamu 
Yönetimi 

Yönetim 
Bilimleri 

Profesör 1 1 
Stratejik planlama ve kurumsal 
performans yönetimi konusunda 
çalışmaları bulunmak. 

Muallim Rıfat 
Eğitim 

Fakültesi 

Türkçe ve 
Sosyal 

Bilimler 
Eğitimi 

Türkçe 
Eğitimi 

Doçent 1 1 

İlgili alanda doçentlik belgesine 
sahip olmak. Yabancılara 
Türkçe Öğretimi konusunda 
çalışmaları bulunmak. 

Fen- Edebiyat 
Fakültesi 

Tarih 
Yeniçağ 
Tarihi 

Doçent 1 1 

İlgili alanda doçentlik belgesine 
sahip olmak. Osmanlı-Rus 
ilişkileri konusunda çalışmaları 
bulunmak. 

İlahiyat 
Fakültesi 

Temel İslam 
Bilimleri 

Tefsir 
Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

5 1 
Tefsir alanında doktora yapmış 
olmak. 

 4990/1-1 
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Ankara Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 
 4856/1-1 
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İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden; 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine; 2547 Sayılı Yükseköğretim 

Kanunu’nun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin 
yürürlükteki ilgili maddelerine göre “Devamlı statüde” öğretim üyesi alınacaktır.  

Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde Profesör 
ve Doçent kadroları için Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığına, 
Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe şahsen yapılacaktır.  

İlanda belirtilen kadrolara başvuru için gerekli belge ve bilgilere üniversitemizin web 
sayfası www.medipol.edu.tr den ulaşılabilir. 

 
Fakülte/Enstitü/ 

Yüksekokul Bölüm 
Anabilim 
Dalı/Bilim 

Dalı/Program 

Uzmanlık 
Alanı/Aranılan Şartlar 

Kadro 
Sayısı Kadro Unvanı 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 
Bilimleri 
Bölümü 

Beyin ve Sinir 
Cerrahisi AD 

Alanında Uzmanlık 
Yapmış Olmak 2 Dr. Öğr. Üyesi 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 
Bilimleri 
Bölümü 

Kulak Burun 
Boğaz 
Hastalıkları AD 

Alanında Uzmanlık 
Yapmış Olmak 1 Prof. Dr. 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 
Bilimleri 
Bölümü 

Kulak Burun 
Boğaz 
Hastalıkları AD 

Alanında Uzmanlık 
Yapmış Olmak 2 Dr. Öğr. Üyesi 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 
Bilimleri 
Bölümü 

Kadın 
Hastalıkları ve 
Doğum AD 

Alanında Uzmanlık 
Yapmış Olmak 1 Dr. Öğr. Üyesi 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 
Bilimleri 
Bölümü 

Kadın 
Hastalıkları ve 
Doğum AD 

Perinatoloji Yandal 
Uzmanlığı Yapmış 

Olmak 
1 Dr. Öğr. Üyesi 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 
Bilimleri 
Bölümü 

Genel Cerrahi 
AD 

Alanında Uzmanlık 
Yapmış Olmak 1 Dr. Öğr. Üyesi 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 
Bilimleri 
Bölümü 

Ortopedi ve 
Travmatoloji 
AD 

Alanında Uzmanlık 
Yapmış Olmak 1 Dr. Öğr. Üyesi 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 
Bilimleri 
Bölümü 

Çocuk Sağlığı 
ve Hastalıkları 
AD 

Çocuk Nörolojisi 
Yandal Uzmanlığı 

Yapmış Olmak 
1 Dr. Öğr. Üyesi 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 
Bilimleri 
Bölümü 

İç Hastalıkları 
AD 

Endokrinoloji Yandal 
Uzmanlığı Yapmış 

Olmak  
1 Prof. Dr. 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 
Bilimleri 
Bölümü 

İç Hastalıkları 
AD 

Gastroenteroloji Yandal 
Uzmanlığı Yapmış 

Olmak 
1 Prof. Dr. 
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Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 
Bilimleri 
Bölümü 

İç Hastalıkları 
AD 

Alanında Uzmanlık 
Yapmış Olmak 1 Dr. Öğr. Üyesi 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 
Bilimleri 
Bölümü 

Nöroloji AD Alanında Uzmanlık 
Yapmış Olmak 1 Dr. Öğr. Üyesi 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 
Bilimleri 
Bölümü 

Göğüs 
Hastalıkları AD 

Alanında Uzmanlık 
Yapmış Olmak 1 Dr. Öğr. Üyesi 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 
Bilimleri 
Bölümü 

Fiziksel Tıp ve 
Rehabilitasyon 
AD 

Alanında Uzmanlık 
Yapmış Olmak 1 Dr. Öğr. Üyesi 

Uluslararası Tıp 
Fakültesi 

Cerrahi Tıp 
Bilimleri 
Bölümü 

Kadın 
Hastalıkları ve 
Doğum AD 

Alanında Uzmanlık 
Yapmış Olmak 1 Doç. Dr. 

Uluslararası Tıp 
Fakültesi 

Dahili Tıp 
Bilimleri 
Bölümü 

Çocuk Sağlığı 
ve Hastalıkları 
AD 

Çocuk 
Gastroenterolojisi 
Alanında  Yandal 

Uzmanlığı Yapmış 
Olmak 

1 Prof. Dr. 

Uluslararası Tıp 
Fakültesi 

Temel Tıp 
Bilimleri 
Bölümü 

Tıbbi Biyoloji 
AD 

Moleküler Biyoloji 
Doktorası Yapmış 

Olmak. Kanser 
Patogenezinde Lipid 
Sinyallemesi Üzerine 

Araştırmaları 
Bulunmak. 

1 Dr. Öğr. Üyesi 

Uluslararası Tıp 
Fakültesi 

Temel Tıp 
Bilimleri 
Bölümü 

Biyofizik AD Alanında Doktora 
Yapmış Olmak. 1 Dr. Öğr. Üyesi 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Klinik Bilimler 
Bölümü 

Protetik Diş  
Tedavisi AD 

Alanında Doktora veya 
Uzmanlık Yapmış 

Olmak 
2 Dr. Öğr. Üyesi 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Klinik Bilimler 
Bölümü Ortodonti AD 

Alanında Doktora veya 
Uzmanlık Yapmış 

Olmak 
1 Dr. Öğr. Üyesi 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Klinik Bilimler 
Bölümü 

Periodontoloji 
AD 

Alanında Doktora veya 
Uzmanlık Yapmış 

Olmak 
1 Dr. Öğr. Üyesi 

Eczacılık 
Fakültesi 

Temel 
Eczacılık 
Bilimleri 
Bölümü 

Farmasötik 
Mikrobiyoloji 
AD 

Antibakteriyel 
Polikaprolakton 
Hidroksiapatit 

Nanobiyokompozit 
Filmlerin Üretimi ve 

Tıbbi, Aromatik 
Bitkilerin 

Antimikrobiyal 
Etkinliğinin 
Belirlenmesi 

alanlarında çalışmış 
olmak 

1 Dr. Öğr. Üyesi 
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Eğitim 
Fakültesi 

Yabancı Diller 
Eğitimi Bölümü 

İngilizce 
Öğretmenliği 
Programı 

Alanında Doktora 
Yapmış Olmak 

1 Dr. Öğr. Üyesi 

Güzel Sanatlar 
Tasarım ve 
Mimarlık 
Fakültesi 

Gastronomi ve 
Mutfak 
Sanatları 
Bölümü 

Gastronomi ve 
Mutfak 
Sanatları 
Programı 

Gıda Mühendisliği 
Alanında Doktora 
Yapmış Olmak, 

Gastronomi alanında en 
az iki dönem ders 

vermiş olmak ve bu 
alanda çalışmalar 

yapmış olmak 

1 Dr. Öğr. Üyesi 

Güzel Sanatlar 
Tasarım ve 
Mimarlık 
Fakültesi 

Mimarlık 
Bölümü 

Mimarlık 
Programı  

Yapı Bilimleri 
Alanında Doktora 

Yapmış Olmak 
1 Dr. Öğr. Üyesi 

Güzel Sanatlar 
Tasarım ve 
Mimarlık 
Fakültesi 

Mimarlık 
Bölümü 

Mimarlık 
Programı 
(İngilizce) 

Alanında Doktora 
Yapmış Olmak 

1 Dr. Öğr. Üyesi 

Hukuk 
Fakültesi 

Kamu Hukuku 
Bölümü 

İdare Hukuku 
AD 

İdare Hukuku Bilim 
Alanında Doçent 

Unvanına Sahip Olmak  
1 Prof. Dr. 

Hukuk 
Fakültesi 

Kamu Hukuku 
Bölümü 

İdare Hukuku 
AD 

Kamu Hukuku 
Alanında Doktora 
Yapmış Olmak. 

1 Dr. Öğr. Üyesi 

Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 
Fakültesi 

İnşaat 
Mühendisliği 
Bölümü 

İnşaat 
Mühendisliği 
Programı 
(İngilizce) 

İnşaat Mühendisliği 
Bilim Alanında Doçent 
Unvanına Sahip Olmak 

1 Doç. Dr. 

Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 
Fakültesi 

İnşaat 
Mühendisliği 
Bölümü 

İnşaat 
Mühendisliği 
Programı 

İnşaat Anabilim Dalı 
Yapı Programında 

Doktora Yapmış Olmak  
1 Prof. Dr. 

Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 
Fakültesi 

Bilgisayar 
Mühendisliği 
Bölümü 

Bilgisayar 
Mühendisliği 
Programı 
(İngilizce)  

Matematik Alanında 
Doktora Yapmış Olmak 

1 Dr. Öğr. Üyesi 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Hemşirelik 
Bölümü 

Hemşirelik 
Programı 

Kadın Sağlığı ve 
Hastalıkları Hemşireliği 

Alanında Doktora 
Yapmış Olmak 

1 Dr. Öğr. Üyesi 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin

Başlatılması Usulü Hakkında Yönetmelik
–– Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği
–– Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Sözleşmeli Personel Yönetmeliği

KURUL KARARLARI
–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 16/05/2019 Tarihli ve 8369

Sayılı Kararı
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 23/05/2019 Tarihli ve 8603, 8604, 8605,

8606, 8607, 8608, 8609, 8610, 8611, 8612, 8613, 8614, 8616, 8617, 8618,
8619, 8620, 8621 ve 8622 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 8/5/2019 Tarihli ve 2014/12482 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 8/5/2019 Tarihli ve 2015/4972 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 8/5/2019 Tarihli ve 2015/5633 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
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