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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

ÇEVRE YÖNETİMİ HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çevre yönetimi hizmeti vereceklerin taşıması

gereken şartları, belgelendirilmeleri ve mükellefiyetlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek-
tir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 21/11/2008 tarihli ve 27061 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Çevre Denetimi Yönetmeliği ve 10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği uyarınca çalışacak çevre görevlilerinin, çevre
mühendislerinin, çevre yönetim birimlerinin ve çevre danışmanlık firmalarının taşıması gereken
şartları, mükellefiyetleri, çalışma usul ve esasları, yeterlik belgesi başvurularının yapılması ve
değerlendirilmesi, yeterlik belgelerinin verilmesi, denetlenmesi, askıya alınması ve iptali ile
ilgili konuları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun ek

2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 
Tanımlar ve kısaltmalar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Aylık faaliyet raporu: İşletmelerin çevre görevlisi, çevre mühendisi, çevre yönetim

birimi veya çevre danışmanlık firmaları aracılığı ile 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna
dayanılarak yürürlüğe giren yönetmeliklere uygunluğunun ve alınan tedbirlerin etkili olarak
uygulanıp uygulanmadığının değerlendirildiği aylık raporu, 
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b) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını, 

c) Çevre danışmanlık firması: Çevre yönetimi hizmeti vermesi için Bakanlık tarafından

belgelendirilen tüzel kişiyi, 

ç) Çevre danışmanlık firması yeterlik belgesi: Çevre danışmanlık firmasına Bakanlık

tarafından verilen yeterlik belgesini, 

d) Çevre görevlisi: Faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan veya neden olabi-

lecek, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe giren düzenlemeler uya-

rınca denetime tâbi tesislerin faaliyetlerinin çevreye ilişkin kanun ve ikincil düzenlemelere uy-

gunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendiren, çevre

mühendisi dışındaki çevre yönetimi hizmeti yeterlik belgesine sahip görevliyi, 

e) Çevre mühendisi: Faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan veya neden olabi-

lecek, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe giren düzenlemeler uya-

rınca denetime tâbi tesislerin faaliyetlerinin çevreye ilişkin kanun ve ikincil düzenlemelere uy-

gunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendiren, çevre yö-

netimi hizmeti yeterlik belgesine sahip çevre mühendislerini,  

f) Çevre yönetimi: İdarî, teknik, hukukî, politik, ekonomik, sosyal ve kültürel araçları

kullanarak doğal ve yapay çevre unsurlarının sürdürülebilir kullanımını ve gelişmesini sağla-

mak üzere yerel, bölgesel, ulusal ve küresel düzeyde belirlenen politika ve stratejilerin uygu-

lanmasını, 

g) Çevre yönetim birimi: 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürür-

lüğe giren düzenlemeler uyarınca denetime tâbi tesislerin faaliyetlerinin, çevreye ilişkin kanun

ve ikincil düzenlemelere uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanma-

dığını değerlendiren ve işletme bünyesinde kurulan birimi, 

ğ) Çevre yönetim birimi yeterlik belgesi: Çevre yönetim birimine Bakanlık tarafından

verilen yeterlik belgesini, 

h) Çevre yönetimi hizmeti: Çevre kirliliğinin önlenmesi ve meydana geldiği hallerde

kirlenmenin durdurulması, kirlenmenin etkilerini gidermek veya azaltmak için gerekli hukukî,

ekonomik, sosyal tedbirlerin alınması, çevreye ilişkin kanun ve ikincil düzenlemeler ve bütün

çevre yönetimine ilişkin işlemlerin çevre görevlisi, çevre mühendisi, çevre yönetim birimi veya

firmalar tarafından yürütülmesini, 

ı) Çevre yönetimi hizmeti yeterlik belgesi: Çevre yönetimi hizmeti vermek üzere, çevre

mühendislerine veya çevre görevlilerine Bakanlıkça verilen yeterlik belgesini, 

i) Firma: Çevre danışmanlık firmalarını, 

j) İç tetkik: İşletmelerin, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe

giren yönetmeliklere uygunluğunun, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığı-

nın çevre görevlisi, çevre mühendisi, çevre yönetim birimi veya çevre danışmanlık firmaları

aracılığı ile değerlendirilmesini ve rapor hâline getirilmesini, 

k) İl Müdürlüğü: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünü, 

l) İşletme: Tesis ve faaliyetleri, 
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m) Koordinatör: Çevre danışmanlık firmasının ve firmada çalışan diğer çevre görevli-

lerinin ve çevre mühendislerinin bu Yönetmelikte tanımlanan mükellefiyetler uyarınca sağlıklı

ve faal bir şekilde çalışması için gerekli organizasyonu yapan, Bakanlığa ve işletmelere karşı

sorumlu olan çevre görevlisini veya çevre mühendisini, 

n) Personel: Çevre yönetimi hizmeti yeterlik belgesi bulunan çevre mühendislerini veya

çevre görevlilerini, 

o) Sistem: Bu Yönetmelik uyarınca, yürütülecek tüm iş ve işlemlerin yapıldığı Bakanlık

tarafından hazırlanan elektronik ortamı, 

ö) Vize dönemi: Çevre görevlisi, çevre mühendisi, çevre yönetim birimi ve firmaların

çevre yönetimi hizmeti vermek üzere Bakanlıkça yetkilendirildikleri tarihten sonraki dört yıllık

süreyi,  

p) Yeterlik belgesi: Çevre yönetimi hizmeti yeterlik belgesi, çevre yönetim birimi ye-

terlik belgesi ve çevre danışmanlık firması yeterlik belgesini, 

r) Yetkili makam: Bakanlık merkez ve taşra teşkilatını, 

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Çevre Yönetimi Hizmeti Alma Şartları, Yeterlik Belgesi Başvuru 

Şartları ve Mükellefiyetler

Çevre yönetimi hizmeti alma şartları  

MADDE 5 – (1) Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği ek-1 listesinde yer alan işletmeler;

çevre yönetim birimlerini kurmak veya çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti

almak zorundadır. 

(2) Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği ek-2 listesinde yer alan işletmeler; bir çevre gö-

revlisini veya çevre mühendisini sürekli istihdam etmek veya çevre yönetim birimlerini kurmak

veya çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak zorundadır. 

(3) Belediyeler, il özel idareleri, mahâllî idare birlikleri, organize sanayî bölgeleri, ih-

tisas organize sanayî bölgeleri, endüstri bölgeleri ve serbest bölgelerin yönetimleri veya bun-

ların iştirakleri, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği ek-1 listesinde yer alan işletmeler için birinci

fıkrada, ek-2 listesinde yer alan işletmeler için ise ikinci fıkrada belirtilen şartları yerine getir-

mek zorundadır.  

(4) Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği ek-1 veya ek-2 listesinde yer alan mevsimlik ça-

lışan işletmelerden, çalışma sürelerini İl Müdürlüğüne onaylatmaları durumunda, işletmenin

sadece çalıştığı dönem içinde çevre yönetimi hizmeti almak zorundadır. 

(5) İşletme sahipleri veya sorumluları; bünyelerinde görev yapan personelin ayrılması,

kurdukları çevre yönetim biriminin iptal edilmesi veya askıya alınması, çevre danışmanlık fir-

masıyla yapmış oldukları çevre yönetimi hizmeti alımı sözleşmesinin iptal edilmesi durumunda;

bu tarihlerden itibaren en geç 30 gün içinde başka bir personel istihdam etmek, çevre yönetim

birimi kurmak veya çevre danışmanlık firmasından yeni bir çevre yönetimi hizmeti almak zo-

rundadır.
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Yeterlik belgesi başvuru şartları 

MADDE 6 – (1) Çevre Yönetimi Hizmeti Yeterlik Belgesi; 

a) Üniversitelerin çevre mühendisliği bölümü mezunlarına ve çevre mühendisliği, çevre

bilimleri veya çevre teknolojileri konularında lisansüstü eğitim almış olanlara, mezuniyet bel-

geleri ile başvuru yapmaları halinde verilir. 

b) En az dört yıllık üniversite mezunu olup, Bakanlık veya mülga Çevre Bakanlığı veya

mülga Çevre ve Orman Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarının; çevre yönetimi, çevresel etki

değerlendirmesi, çevre izni, çevre izin ve lisansı ve çevre denetimi ile ilgili teknik birimlerinde

çevreye ilişkin kanun ve ikincil düzenlemeler uyarınca en az beş yıl çalışmış olanlara, durum-

larını belgelendirerek başvuru yapmaları halinde, çevre görevlisi olarak çalışabilmeleri için

verilir. 

c) Üniversitelerin mühendislik bölümlerinden veya fen fakülteleri ve fen edebiyat fa-

kültelerinin fizik, kimya, biyoloji, biyokimya, jeoloji bölümlerinden veya veterinerlik fakülte-

lerinden mezun olanlardan, Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak temel çevre bilimleri ve

çevreye ilişkin kanun ve ikincil düzenlemeler konusunda eğitime katılarak, düzenlenecek sı-

navdan 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alarak başarılı olanlara, başvuru yapmaları halinde

çevre görevlisi olarak çalışabilmeleri için verilir. 

(2) Çevre yönetim birimi yeterlik belgesi; Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği ek-1 veya

ek-2 listesinde yer alan işletmelerin bünyesinde kurulan, sürekli istihdam edilmek üzere en az

iki personelden oluşan ve bu personellerden en az birinin bu maddenin birinci fıkrasının (a)

veya (b) bendi uyarınca belgelendirildiği ve diğerinin ise çevre ile ilgili en az üç yıllık mesleki

tecrübeyi haiz olduğu birimlere, başvuru yapmaları halinde verilir. 

(3) Çevre danışmanlık firması yeterlik belgesi;  

a) Sürekli istihdam edilmek üzere en az dört personelden oluşan;

1) En az 3/4’ünün bu maddenin birinci fıkrasının (a) veya (b) bendi uyarınca belgelen-

dirildiği, 

2) En az birinin çevre ile ilgili beş yıl ve üzeri mesleki tecrübeyi haiz koordinatör ol-

duğu, 

3) En az birinin çevre ile ilgili üç yıl ve üzeri mesleki tecrübeyi haiz olduğu, 

4) En az birinin çevre ile ilgili iki yıl ve üzeri mesleki tecrübeyi haiz olduğu, 

b) Çevre ile ilgili mühendislik, müşavirlik, araştırma geliştirme, etüt, fizibilite, proje,

rapor, eğitim ve benzeri konularda çalıştığını gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin bu-

lunduğu, 

c) Verilen hizmetin özelliğine, personel sayısına ve çalışma şartlarına uygun olacak şe-

kilde çalışma mekânları, toplantı salonu, arşiv odası ve hizmet aracına sahip, 

firmalara, başvuru yapmaları halinde verilir. 

(4) Şahıs şirketlerine çevre danışmanlık firması yeterlik belgesi verilmez. 
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Mükellefiyetler 

MADDE 7 – (1) Çevre görevlisi ve çevre mühendisinin mükellefiyetleri şunlardır: 

a) Çevre yönetimi hizmetlerini çevreye ilişkin kanun ve ikincil düzenlemelere uygun

bir şekilde yürütmek, koordine etmek, çevre yönetimi hizmeti çalışmalarını düzenli aralıklarla

izleyerek ilgili mevzuatta belirtilen mükellefiyetlerin yerine getirilip getirilmediğini tespit et-

mek. 

b) İşletmeye hizmet vermeye başladığı tarihten itibaren Çevre İzin ve Lisans Yönet-

meliği ek-1 listesindeki işletmeler için ayda en az iki adet, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği

ek-2 listesindeki işletmeler için ayda en az bir adet aylık faaliyet raporunu hazırlamak, bu ra-

porları aylık çalışma takviminde belirtilen tarihten itibaren 15 gün içinde işletme sahibine veya

sorumlusuna sunmak. 

c) İşletmeye hizmet vermeye başladığını gösteren hizmet alımı sözleşmesi tarihinden

itibaren 30 gün içinde ve sözleşme tarihini takip eden her 12 ay içinde ise en az bir adet olmak

üzere işletmenin genel durumunu kapsayacak şekilde iç tetkik raporunu hazırlayarak işletme

sahibine veya sorumlusuna sunmak.  

ç) İşletmeye hizmet vermeye başladığını gösteren hizmet alımı sözleşmesi tarihinden

itibaren 90 gün içinde ve sözleşme tarihini takip eden her 12 ay içinde ise en az bir adet olmak

üzere, çevreye ilişkin kanun ve ikincil düzenlemeler ile ilgili işletme çalışanlarının ve sorum-

lularının en az yüzde 60’ına eğitim vererek eğitime katılım tutanaklarını düzenlemek. 

d) İşletme çalışanlarına ve sorumlularına yönelik düzenlenecek eğitimleri, işletmenin

faaliyet gösterdiği sektöre, üretim yöntemine, çevresel etkilerine ve tabi olduğu çevreye ilişkin

kanun ve ikincil düzenlemelere uygun olarak yapmak. 

e) Mevsimlik çalışan işletmelere, çevre yönetimi hizmeti verilmesi durumunda, işlet-

menin faaliyette bulunduğu süre içinde en az bir adet iç tetkik raporu hazırlamak ve işletme

çalışanlarına ve sorumlularına çevresel konularda eğitim vermek. 

f) İç tetkik raporlarını, aylık faaliyet raporlarını ve eğitim ile ilgili dokümanları Bakan-

lıkça belirlenerek ilân edilen formatlara uygun olarak hazırlamak. 

g) İşletmede uygunsuzluk tespit edildiğinde, tespit edilen uygunsuzluğu aylık faaliyet

raporunda belirtmek, işletme sahibine veya sorumlusuna uygunsuzluğun giderilmesi için öne-

rilerde bulunarak uygunsuzluğun giderilip giderilmediğinin takibini yapmak, uygunsuzluğun

giderildiği tarihten itibaren 30 gün içinde yapılan işlem ve uygunsuzluğun giderilmesine ilişkin

sonucu aylık faaliyet raporuna yazmak.  

ğ) İşletmenin Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği uyarınca alması gerekli çevre izni veya

çevre izin ve lisans belgelerinin alınması ve bu belgelerin yenilenmesi çalışmalarını yürütmek. 

h) İşletmenin çevreye ilişkin kanun ve ikincil düzenlemeler uyarınca yapılması gereken

beyan ve bildirimlerini belirtilen formatta, zamanında ve eksiksiz olarak yapmak.  

ı) Yetkili makam tarafından istenecek bilgi ve belgeleri belirtilen formatta, zamanında

ve eksiksiz olarak sunmak. 

i) Yürüttüğü bütün çalışmaları imzalı belgeler halinde, işletmeye hizmet verdiği sürece

işletmede muhafaza etmek ve bu süre içinde yetkili makam tarafından istendiğinde sunmak. 
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j) Yetkili makam tarafından yapılacak plânlı veya haberli denetimler sırasında işletmede

hazır bulunmak ve istenen bilgi ve belgeleri sağlamak. 

k) İşletme ile ilgili öğrendikleri ticarî sır mahiyetindeki bilgileri saklı tutmak. 

(2) Çevre yönetim birimlerinin mükellefiyetleri şunlardır: 

a) Kendisi ile aynı vergi numarasına sahip işletmelerine çevre yönetimi hizmeti vermek. 

b) Bu maddenin birinci fıkrasında yer alan iş ve işlemlerin yerine getirilmesini sağla-

mak.

c) Personelin günde bir işletmeden fazla olmayacak şekilde çevre yönetimi hizmeti ver-

mesini sağlamak. 

ç) Personelin işe başlaması veya ayrılması durumunda 30 gün içinde gerekli değişikliği

sistem üzerinden yapmak. 

d) 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartların sağlanamaması hâlinde 30 gün

içinde söz konusu şartları sağlamak. 

e) Personelin, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği ek-1 listesinde yer alan işletmelerin

her biri için iki puan, ek-2 listesinde yer alan işletmelerin her biri için bir puan olmak üzere en

fazla 16 puana eşdeğer işletmeye hizmet vermesini sağlamak. 

f) Personelin izin veya rapor alması halinde, bu personel üzerindeki işletmelere 16 puanı

aşmayacak şekilde diğer personeller tarafından çevre yönetimi hizmeti verilmesini sağlamak

veya bu işletmeler için ilave personel istihdam etmek. 

g) Personelin hizmet vereceği işletmelere ilişkin aylık çalışma takvimini hazırlamak

ve bir önceki ayın yirminci günü ile son günü arasında sistem üzerinden bildirmek. 

ğ) Çevre yönetimi hizmeti verdiği işletmeler için hazırlamak zorunda olduğu bilgi, bel-

ge ve raporların aslını işletmede, bir örneğini elektronik veya fizikî olarak çevre yönetim biri-

minde beş yıl muhafaza etmek. 

(3) Çevre danışmanlık firmalarının mükellefiyetleri şunlardır: 

a) Bu maddenin birinci fıkrasında yer alan iş ve işlemlerin yerine getirilmesini sağla-

mak. 

b) Personelin günde bir işletmeden fazla olmayacak şekilde çevre yönetimi hizmeti ver-

mesini sağlamak.  

c) Koordinatörlerin en fazla sekiz puana eşdeğer işletmeye çevre yönetimi hizmeti ver-

mesini sağlamak. 

ç) Personelin, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği ek-1 listesinde yer alan işletmelerin

her biri için iki puan, ek-2 listesinde yer alan işletmelerin her biri için bir puan olmak üzere en

fazla 16 puana eşdeğer işletmeye hizmet vermesini sağlamak. 

d) Personelin izin veya rapor alması halinde, bu personel üzerindeki işletmelere 16 puanı

aşmayacak şekilde diğer personeller tarafından çevre yönetimi hizmeti verilmesini sağlamak

veya bu işletmeler için ilave personel istihdam etmek. 

e) Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği ek-1 listesine giren işletmelere çevre yönetimi hiz-

meti verecek çevre görevlisi veya çevre mühendisinin en az üç yıl ve üzeri mesleki tecrübeyi

haiz olmasını sağlamak. 
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f) İşletmeler ile hizmet alımı sözleşmesinin yapılması veya feshedilmesi durumunda

en geç 30 gün içinde sistem üzerinden bildirmek.  

g) Personelin hizmet vereceği işletmelere ilişkin aylık çalışma takvimini hazırlamak

ve bir önceki ayın yirminci günü ile son günü arasında sistem üzerinden bildirmek. 

ğ) Çevre yönetimi hizmeti verdiği işletmeler için hazırlamak zorunda olduğu bilgi, bel-

ge ve raporların aslını işletmede, bir örneğini elektronik veya fizikî olarak firmada beş yıl mu-

hafaza etmek. 

h) Personelin firmada işe başlaması veya ayrılması durumunda 30 gün içinde gerekli

değişikliği sistem üzerinden yapmak. 

ı) 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartların sağlanamaması hâlinde 30 gün

içinde söz konusu şartları sağlamak. 

i) Firmaların devredilmesi ve ortaklarının değişmesi halinde, değişikliğin Türkiye Ti-

caret Sicili Gazetesi’nde yayımlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde sistem üzerinden bildir-

mek. 

j) Unvan ve adres değişikliği halinde, değişikliğin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde

yayımlandığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde yeniden yeterlik belgesi başvurusu yapmak. 

k) Kendisi ile aynı vergi numarasına sahip işletmelere çevre yönetimi hizmeti verme-

mek.

l) Çevre yönetimi hizmeti verilen işletmelerin çevreye ilişkin kanun ve ikincil düzen-

lemeler uyarınca yaptırmakla yükümlü oldukları ölçüm ve analiz hizmetlerini, firmanın Türkiye

Ticaret Sicili Gazetesi’nde adı bulunan kişiler tarafından kurulan laboratuvarlara yaptırmamak. 

m) Firmanın ve çevre yönetimi hizmeti verdiği işletmelerin iletişim adreslerinde yapılan

değişiklikleri 30 gün içinde sistem üzerinde güncel hale getirmek. 

n) Personelin Bakanlık tarafından yapılacak veya yaptırılacak, çevreye ilişkin kanun

ve ikincil düzenlemeler ile ilgili eğitimlere katılmalarını sağlamak. 

(4) Koordinatörün mükellefiyetleri şunlardır:  

a) Bu maddenin birinci ve üçüncü fıkralarında sıralanan mükellefiyetlerin faal, doğru

ve zamanında yürütülmesi için gerekli organizasyonu yapmak ve koordinasyonu sağlamak. 

b) Çevre görevlilerinin veya çevre mühendislerinin hazırladığı iç tetkik raporlarını in-

celemek, değerlendirmek ve imzalamak. 

c) İşletmelere atanan üç yıldan az mesleki tecrübeyi haiz çevre görevlileri veya çevre

mühendisleri ile birlikte iç tetkik ve eğitim çalışmalarına katılmak. 

(5) İşletmelerin mükellefiyetleri şunlardır: 

a) Çevre görevlisinin veya çevre mühendisinin faal bir şekilde çalışması için gerekli

araç, gereç ve uygun çalışma mekânını sağlamak ve bu hususta gerekli düzenlemeleri yapmak.  

b) Aylık faaliyet raporları, iç tetkik raporları ve eğitim dokümanları başta olmak üzere

çevre yönetimi hizmetine ilişkin bilgi, belge ve raporları dosya halinde en az beş yıl süre ile

muhafaza etmek. 

c) İşletmede uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda uygunsuzluğu gidermek. 
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ç) Bünyesinde görev yapan çevre görevlisinin veya çevre mühendisinin ayrılması, kur-

duğu çevre yönetim biriminin iptal edilmesi veya askıya alınması, çevre danışmanlık firmasıyla

yapmış olduğu çevre yönetimi hizmeti alımı sözleşmesinin iptal edilmesi durumunda, en geç

30 gün içinde yeniden çevre yönetimi hizmeti almak ve bu süre içinde çevre kirliliğine neden

olmamak ve bu yönetmeliğin yükümlülüklerini yerine getirmek için gerekli tedbirleri almak.  

d) İşletmede görev yapan çevre görevlisinin veya çevre mühendisinin Bakanlık tara-

fından yapılacak veya yaptırılacak 2872 sayılı Çevre Kanunu ve çevreye ilişkin diğer kanunlar

ile bunlara ilişkin ikincil düzenlemelere ait eğitimlere katılmasını sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yeterlik Belgesi Başvuruları 

Başvuruların yapılması ve değerlendirilmesi 

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik uyarınca Bakanlığa yapılacak başvurular elektronik

veya mobil imza ile sistem üzerinden yapılır ve aşağıdaki belgeler istenir: 

a) Çevre yönetimi hizmeti yeterlik belgesi başvurusunda; 

1) Eğitim durumunu gösteren lisans veya lisansüstü mezuniyet belgesi,

2) Sistem üzerinden doldurulan başvuru formu,

b) Çevre yönetim birimi başvurusunda; 

1) Sistem üzerinden doldurulan başvuru formu,

c) Çevre danışmanlık firması başvurusunda; 

1) Firmanın çevre ile ilgili mühendislik, müşavirlik, araştırma geliştirme, etüt, fizibilite,

proje, rapor, eğitim ve benzeri konularda çalıştığını gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, 

2) Sistem üzerinden doldurulan başvuru formu. 

(2) Başvurular 20 gün içinde değerlendirilir.  

(3) Başvuruda eksik bilgi ve belge olması durumunda eksikliklerin 15 gün içinde ta-

mamlanması istenir, tamamlanmaması hâlinde başvuru reddedilir.  

(4) Sistem üzerinden sunulan belgelerin doğruluğu hakkında tereddüt oluşması hâlinde

Bakanlık asıllarını isteyebilir. 

(5) Yeterlik belgeleri elektronik ortamda verilir ve geçerlik süresi dört yıldır.  

(6) Başvuru formunda ve sunulan bilgilerde meydana gelecek değişiklikler, değişiklik

tarihinden itibaren 30 gün içinde sistem üzerinden güncel hale getirilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Denetleme, Yeterlik Belgelerinin Askıya Alınması ve İptali

Çevre görevlisi, çevre mühendisi, çevre yönetim birimi ve çevre danışmanlık

firmalarının denetimi 

MADDE 9 – (1) Çevre görevlisi, çevre mühendisi, çevre yönetim birimi veya firmala-

rın, yeterliklerinin devam edip etmediği ve mükellefiyetlerini yerine getirip getirmediği yetkili

makam tarafından denetlenir. 
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(2) Yetkili makam tarafından, firmalara veya işletmelere yapılan haberli veya ani denetim

sonunda, bu Yönetmeliğin ek-1’inde yer alan çevre görevlisi, çevre mühendisi değerlendirme

formu veya ek-2’sinde yer alan çevre yönetim birimi değerlendirme formu veya ek-3’ünde yer

alan çevre danışmanlık firması değerlendirme formundan uygun olanı sistem üzerinden dol-

durulur. 

Yeterlik belgelerinin askıya alınması ve iptali 

MADDE 10 – (1) Denetimler sonunda çevre görevlisi, çevre mühendisi, çevre yönetim

birimi ve firmaların; 

a) Yeterliklerini taşımadıklarının tespit edilmesi halinde, 

b) Ek-1 çevre görevlisi, çevre mühendisi değerlendirme formu veya ek-2 çevre yönetim

birimi değerlendirme formu veya ek-3 çevre danışmanlık firması değerlendirme formunda yer

alan ceza puanları toplamının 100 olması hâlinde, 

c) Çevre yönetim birimleri veya firmaların 6 ncı maddede belirtilen personel sayısı ile

ilgili asgari şartları sağlamaması hâlinde,  

ç) Firmaların temsilcilik veya irtibat bürosu açtığının tespit edilmesi halinde, 

yeterlik belgeleri 180 gün süre ile askıya alınır. 

(2) Denetimler sonunda çevre görevlisi, çevre mühendisi, çevre yönetim birimi ve fir-

maların; 

a) Yanlış veya yanıltıcı bilgi verdiğinin veya belge düzenlediğinin tespit edilmesi hâ-

linde, 

b) Çevre kirliliğine sebep olacak şekilde, işletmenin çevre yatırımı yapmamasına veya

eksik yapmasına yol açacak rapor düzenlediklerinin tespit edilmesi hâlinde, 

c) Ceza puanı toplamının vize dönemi içinde ikinci kez 100 ceza puanı olması hâlinde, 

yeterlik belgeleri iptal edilir. 

(3) Verilen ceza puanları bir vize dönemi için geçerlidir.  

(4) Yeterlik belgelerinin askıya alınması veya iptal edilmesi halinde; 

a) Yeterlik belgeleri askıya alınan veya iptal edilenler, Bakanlığın internet sitesinde yer

alır.  

b) Yeterlik belgelerinin askıya alındığı tarihten önce; yetkili makama sunulan çevre izni

veya çevre izin ve lisans işlemlerinin geçerli yeterlik belgesine sahip çevre görevlisi, çevre

mühendisi, çevre yönetim birimi veya firma tarafından tamamlanmasına izin verilir. 

(5) Yeterlik belgesi askıya alınan çevre görevlisi, çevre mühendisi, çevre yönetim birimi

veya firmaların askı süresi sonunda eksikliklerini tamamlamamaları veya vize işlemlerini yap-

mamaları durumunda 180 gün süre ile yeterlik belgeleri iptal edilir.  

(6) Çevre yönetimi hizmeti verme yetkisi iptal edilen çevre görevlisi, çevre mühendisi,

çevre yönetim birimi veya firmalar iki yıl süre ile çevre yönetimi hizmeti veremez. 

(7) Yeterlik belgesi iptal edilen firmalar, ticaret unvanını değiştirse dahi, iptal tarihinden

itibaren iki yıl süre içinde başvuru yapamaz.  

(8) Yeterlik belgesi iptal edilen firmaların sahibi veya ortağı olarak Türkiye Ticaret

Sicili Gazetesi’nde adı bulunan kişilerin, başka bir ticarî firma adı ve unvanı ile iki yıl süre

içinde aynı faaliyet için yaptıkları başvuruları kabul edilmez. 

30 Temmuz 2019 – Sayı : 30847                            RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 9



BEŞİNCİ BÖLÜM

Vize, Eğitim ve Sınav 

Yeterlik belgelerinin vize edilmesi 

MADDE 11 – (1) Vize işlemleri için, mevcut yeterlik belgesinin geçerlik süresinin bi-

timinden en az 30 gün önce sistem üzerinden başvuruda bulunulur. Vize dönemi sonuna kadar

başvuru yapmayanların yeterlik belgeleri askıya alınır ve çevre yönetimi hizmeti veremezler.  

(2) Vize başvuruları ücrete tabidir.  

(3) Geçerlik süresinin bitiminden en az 30 gün önce vize başvurusu yapmayanlar ve

askı süresi içinde vize başvurusu yapanlardan, yeterlik belgesi ücreti yüzde 50 fazlasıyla alınır. 

(4) Askı süresi içinde vize başvurusu yaparak başvurusu uygun bulunanlara yeniden

yeterlik belgesi verilir. 

(5) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca yeterlik belgesi almış çevre gö-

revlilerinin yeterlik belgelerinin vize edilmesinde, vize tarihinde Bakanlıkta çalıştıklarını bel-

gelendirmeleri durumunda ücret şartı aranmaz. 

Çevre mühendisi ve çevre görevlisi eğitimi ve sınavı 

MADDE 12 – (1) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) veya (b) bentleri kapsamında

yeterlik belgesi alacaklardan eğitim ve sınav şartı aranmaz. 

(2) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında yeterlik belgesi alacakların

temel çevre bilimleri ve çevreye ilişkin kanun ve ikincil düzenlemeler konusunda yapılacak

eğitim ve sınava katılmaları zorunludur. Bu sınavdan 100 üzerinden 70 puan ve üzeri alanlar

başarılı sayılır. Bu kişiler çevre görevlisi olarak çalışabilmeleri için çevre yönetimi hizmeti ye-

terlik belgesini almaya hak kazanır.  

(3) Sınav içeriği Bakanlıkça belirlenir. 

(4) Sınav Bakanlığın belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde, Bakanlıkça yapılır veya

yaptırılır. 

(5) Çevre görevlisi sınavı sonuçları ilân edildiği tarihten itibaren bir yıl geçerlidir. 

ALTINCI BÖLÜM

Devir, Şube ve Temsilcilik, Müteselsil Sorumluluk ve Bildirimler 

Devir, şube ve temsilcilik 

MADDE 13 – (1) Yeterlik belgelerinin hiçbir suretle başkasına kiralanmasına, kulla-

nımına, satılmasına, temsilcilik ve irtibat bürosu açılması için kullanılmasına izin verilmez. 

(2) Çevre yönetimi hizmet alımı sözleşmesi yapan firmalar, bu hizmeti başka firmalara

devredemez.  

(3) Firmaların şube açabilmeleri için, şube kuruluşunun Türkiye Ticaret Sicili Gazete-

si’nde ilân edilmesi ve firmanın taşıyacağı bütün şartları ve mükellefiyetleri şubenin de sağla-

ması gerekmektedir. 

(4) Şube açmak isteyen firmalar 8 inci madde uyarınca Bakanlığa başvururlar.  
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Müteselsil sorumluluk 

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen mükellefiyetlerin çevre görevlileri, çevre

mühendisleri, çevre yönetim birimleri veya firmalar tarafından yerine getirilmemesi, çevre yö-

netimi hizmeti alanların sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. 

(2) Bir işletmede, çevre yönetim biriminin veya çevre görevlisinin veya çevre mühen-

disinin yanında, çevre danışmanlık firmasından da çevre yönetimi hizmeti alınmış olması ha-

linde, hizmet verenlerin tamamı bu Yönetmelikte belirtilen mükellefiyetlerden aynı derecede

sorumludur. 

Bildirimler 

MADDE 15 – (1) Bakanlıkça kişi, kurum veya kuruluşlara gönderilecek yazı veya bil-

dirimlerin tebliğinde, müracaat sırasında sistemde beyan edilen iletişim adresleri dikkate alınır.

Bu adreslerde değişiklik olması halinde bu değişikliği 30 gün içinde beyan etmeyenlerin, daha

önce beyan ettiği iletişim adreslerine yapılan yazışma veya bildirimler geçerlidir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler 

Belge bedeli 

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmeliğe göre yeterlik belgeleri, 8 inci maddenin birinci fık-

rasında talep edilenlere ilaveten Bakanlıkça belirlenen başvuru ücreti karşılığında verilir. Ba-

kanlığa yapılan başvurudan vazgeçilmesi halinde başvuru ücreti iade edilmez. Ancak ilk defa

çevre yönetimi hizmeti yeterlik belgesi başvurusu yapacak kişilerde, başvuru ücreti şartı aran-

maz.   

Düzenleme yapma 

MADDE 17 – (1) Bakanlık gerekli gördüğü hallerde bu Yönetmeliğin uygulanmasına

ilişkin tebliğler çıkarabilir. 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 

MADDE 18 – (1) 21/11/2013 tarihli ve 28828 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çev-

re Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik

yürürlükten kaldırılmıştır. 

Önceden alınan belgelerin geçerliliği 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilen

çevre görevlisi belgesi bu Yönetmelikle tanımlanan çevre yönetimi hizmeti yeterlik belgesi

yerine geçer. Mevcut çevre görevlisi belgesi vize süresinin sonuna kadar geçerlidir.

Mükellefiyetlerin sağlanması

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çevre da-

nışmanlık firması yeterlik belgesi almış firmalar, 7 nci maddede belirtilen mükellefiyetleri, bu

Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren en geç 90 gün içerisinde sağlamakla mükelleftir.  

Yürürlük 

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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Dışişleri Bakanlığından:

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MEMURLARININ YURTDIŞINA SÜREKLİ GÖREVLE
ATANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Dışişleri Bakanlığı memurlarının yurtdışına

sürekli görevle atanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
(2) Bu Yönetmelik, Dışişleri Bakanlığında görev yapan ve yurtdışına sürekli görevle

atanabilecek nitelikteki meslek memurlarını, konsolosluk ve ihtisas memurlarını, hukuk mü-
şavirlerini, danışmanları, uzman müşavirleri, mali hizmetler uzmanlarını ve merkez memurla-
rını kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 7/7/2010 tarihli ve 6004 sayılı Dışişleri Bakanlığı

Personeline İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 11 inci maddesi ile 1 sayılı Cum-
hurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 127 ila 165 inci madde-
lerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Ana atama kararnamesi: Bu Yönetmelik kapsamına giren memurlardan en az ellisinin

Bakanlık merkez teşkilatından yurtdışına, bir dış temsilcilikten diğer bir dış temsilciliğe veya
yurtdışından merkez teşkilatına atandığı kararı,

b) Bakan: Dışişleri Bakanını,
c) Bakanlık: Dışişleri Bakanlığını,
ç) Bakanlık Komisyonu: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 157 nci madde-

sinde tanımlanan komisyonu,
d) Danışman: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 160 ıncı maddesinin dördüncü

fıkrasında statüsü belirlenmiş memurları,
e) Dış temsilcilik: Dışişleri Bakanlığının yurtdışı teşkilatını oluşturan diplomatik tem-

silcilikler ile konsolosluk temsilciliklerini,
f) Hukuk Müşaviri: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu ve 60 ıncı mad-

desi kapsamında Bakanlıkta istihdam edilen Dışişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirlerini,
g) Konsolosluk ve ihtisas memuru: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 160 ıncı

maddesinin ikinci fıkrasında statüsü belirlenmiş memurları,
ğ) Mahrumiyet bölgesi: Dış temsilcilik gruplandırmasında son üç grupta yer alan tem-

silcilikleri,
h) Mali Hizmetler Uzmanı: 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun

60 ıncı maddesi kapsamında Bakanlığın mali hizmetler biriminde istihdam edilen memurları,
ı) Merkez memuru: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 160 ıncı maddesinin

yedinci fıkrasında belirtilen memurları,
i) Merkez: Bakanlık merkez teşkilatını,
j) Meslek memuru: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 160 ıncı maddesinin bi-

rinci fıkrasında statüsü belirlenmiş memurları,
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k) Misyon şefi: Dış temsilciliğin en üst amirini,
l) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
m) Uzman müşavir: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 160 ıncı maddesinin

beşinci fıkrasında statüsü belirlenmiş memurları,
n) Yeterlik sınavı: Mali hizmetler uzmanları ve merkez memurlarının 11 inci maddenin

birinci fıkrası çerçevesinde yurtdışı sürekli göreve atanabilmeleri için girecekleri sınavı,
o) YDS/e-YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Bakanlık Memurlarının Yurtdışına Sürekli Görevle Atanmalarına

İlişkin Genel Esaslar

Atamalara ilişkin genel ilkeler

MADDE 4 – (1) Yurtdışına atamaya tabi memurların herhangi bir dış temsilciliğe atan-
maya hazırlıklı olmaları gerekir.

(2) Atamalarda hizmet gerekleri öncelikli olarak değerlendirilir ve görevin en iyi ve en
verimli şekilde yerine getirilmesi göz önünde bulundurulur. Memurun görev motivasyonu,
mesleki kabiliyet ve birikimleri ile disiplin durumu, temsil yeteneği, önceki görevleri ve görev
yerleri de atamalarda değerlendirilir.

(3) Atamalarda, Bakanlık Komisyonunun takdiri esas olmakla birlikte, memurların ter-
cihleri de imkanlar ölçüsünde göz önünde bulundurulur.

(4) Bakanlığın, hizmet gerekleri doğrultusunda bir memuru görev yaptığı dış temsilcilikten
diğer bir dış temsilciliğe herhangi bir zamanda atama yetkisi ile 9 uncu madde ve 10 uncu mad-
denin ikinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtdışına atanmış memurların görev sü-
relerini atandıkları dış temsilcilikte tamamlamaları esastır.

(5) Bakanlık, belirli coğrafi bölgeler, ülkeler, yabancı diller veya mesleki alanlar üze-
rinde uzmanlaşmayı ve mahrumiyet bölgelerinde görev yapılmasını teşvik etmek amacıyla,
memurların ilgili temsilciliklerde görev almalarını ve gerekli hallerde görev sürelerinin uzatıl-
masını teminen gerekli düzenlemeleri yapar. Bakanlık Komisyonu, görev sürelerinin ne kadar
uzatılacağına karar verirken, hizmet gerekleri öncelikli olmak üzere, memurun görev ve uz-
manlaşma motivasyonu ile mevcut ve/veya önceki görev yerlerindeki mahrumiyet koşullarının
derecesini ve bu görev yerlerinde geçirilen veya geçirilecek süreleri dikkate alır. Mali hizmetler
uzmanları ile merkez memurlarının yurtdışındaki görev süreleri uzatılamaz.

(6) Memurların, yurtdışına sürekli görevle atanabilmeleri için yurtdışı göreve başlaya-
cakları tarihte askerlik hizmetini yapmış ya da askerlik hizmetinden muaf tutulmuş olmaları
gerekir. Ancak, hizmet gereklilikleri dikkate alınarak, askerlik görevini ifa etmemiş personel,
istisnai olarak, yurtdışı temsilcilik gruplandırmasında son iki kategoride bulunan temsilciliklere
atanabilir.

(7) Aday memurlar yurtdışına sürekli görevle atanamaz.
(8) Ücretsiz izinde bulunan ya da ücretsiz izinli sayılan memurlar, bu izinlerinin sonuna

kadar yurtdışına atanamaz. Bu memurlar, izinli oldukları süre sonrasında fiilen en az altı ay
görev yaptıktan sonra atama kararnamesine dahil edilebilirler. Mali hizmetler uzmanları ile
merkez memurları ise, bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşımaları halinde, ücretsiz izinlerinin
bittiği takvim yılını takip eden yıl hazırlanacak atama kararnamesine dahil edilebilir.
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Atama tercih formları
MADDE 5 – (1) Merkezden yurtdışına veya bir dış temsilcilikten diğer bir dış temsil-

ciliğe ana atama kararnamesi ile atanması öngörülenlere, atama yapılması öngörülen dış tem-
silcilikleri gösteren liste ile birlikte atama tercih formu gönderilir.

(2) Kendisine atama tercih formu ve liste gönderilmiş veya gönderilmemiş olması, me-
murun muhakkak surette dış göreve atanacağı veya atanmayacağı anlamına gelmez.

Yurtdışına sürekli görevle atanacak memurların sağlık durumu
MADDE 6 – (1) Yurtdışına sürekli görevle atanacak memurların her türlü iklim şartında

görev yapabilmeleri esastır.
(2) Bakanlık Komisyonunca gerekli görülen hallerde, yurtdışına sürekli görevle atan-

ması öngörülen memurlardan, fiziksel ve/veya psikolojik durumlarına ilişkin olarak tam te-
şekküllü devlet hastanelerinden alacakları sağlık raporunu, atanıp atanmayacaklarına ilişkin
olarak Bakanlık Komisyonu tarafından yapılacak değerlendirmede göz önüne alınabilmesi
amacıyla Bakanlığa ibraz etmeleri istenebilir.

Dış temsilciliklerin gruplandırılması ve bölgelere ayrılması
MADDE 7 – (1) Bakanlığın yurtdışı teşkilatını oluşturan temsilcilikler, diplomatik veya

konsüler nitelikleri, bulundukları ülke veya şehirlerdeki asayiş, güvenlik, sağlık, eğitim, iskân,
lojman, sosyal yaşam, temel ihtiyaçlara erişim, iklim ve buna benzer yaşam koşulları dikkate
alınarak derecelendirilmek suretiyle Bakanlık Komisyonunca altı kategoriye kadar gruplandı-
rılır. Oluşturulan gruplar, bir genelge ile tüm teşkilata ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına
duyurulur.

Yurtdışı teşkilatında sürekli görev süreleri
MADDE 8 – (1) Meslek memurları, konsolosluk ve ihtisas memurları, hukuk müşa-

virleri ve danışmanların yurtdışı teşkilatındaki nizami görev süreleri dört yıldır. Bu memurların
yurtdışındaki görev süreleri beşinci yıla uzatılabilir. 4 üncü maddenin beşinci fıkrası, 9 uncu
madde ve 10 uncu maddenin ikinci fıkrası ile hizmetin gerektirdiği diğer istisnalar saklıdır.

(2) Yurtdışında birinci sınıf başkonsolosluk haricinde misyon şefliği yapmakta olan bü-
yükelçiler birinci fıkra kapsamına dâhil değildir.

(3) Uzman müşavirlerin yurtdışı görev süreleri, hizmetin gerektirdiği istisnalar dışında
en çok dört yıldır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Meslek Memurları ile Konsolosluk ve İhtisas Memurlarının

Atanmalarına İlişkin Özel Hükümler
Yurtdışına sürekli görevle ilk kez atanan meslek memurları
MADDE 9 – (1) Yurtdışına sürekli görevle ilk kez atanan meslek memurlarının görev

süreleri kural olarak beş yıldır.
(2) Yurtdışına sürekli görevle ilk kez atanan meslek memurlarının beş yıllık görev sü-

relerinin iki yılını mahrumiyet bölgesinde geçirmeleri gerekir. Talepleri halinde, bu memurların
mahrumiyet bölgesindeki görev süreleri, diğer bölgelerdeki görev süresi değişmeksizin, üçüncü
yıla uzatılabilir.

Konsolosluk ve ihtisas memurları
MADDE 10 – (1) Konsolosluk ve ihtisas memurları yurtdışına birinci veya ikinci çı-

kışlarından birinde mahrumiyet bölgesinde yer alan bir temsilciliğe atanır.
(2) Temsilcilik gruplandırmasında son iki kategoride yer alan temsilciliklerde görev

yapan konsolosluk ve ihtisas memurları, bu temsilciliklerdeki ikinci görev yılının sonunda ta-
lepleri halinde mahrumiyet bölgesinde yer almayan bir temsilciliğe atanabilirler.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hizmetler Uzmanları ve Merkez Memurlarının Yurtdışı Sürekli Görevlere

Atanmalarına İlişkin Özel Hükümler

Yurtdışı sürekli görevlere atanma

MADDE 11 – (1) Dışişleri Bakanlığı mali hizmetler uzmanları ile merkez memurla-
rından genel idare hizmetleri ve teknik hizmetler sınıfına mensup olanlar, askerlik hizmeti dahil
merkez teşkilatındaki kesintisiz ve fiili hizmet süreleri yedi yıldan az olmamak şartıyla ve di-
siplinle ilgili hususlar dikkate alınmak üzere, en fazla iki kez yurtdışı sürekli görevlere atana-
bilir. Bunun için memurun her bir yurtdışı sürekli göreve atanması öncesinde aşağıdaki şartları
sağlaması gerekir:

a) Usul ve esasları bu Yönetmelikle belirlenen yeterlik sınavını geçmesi.
b) Yeterlik sınavının yapıldığı tarih itibarıyla son iki yıl içerisinde YDS/e-YDS’den

veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarının YDS’deki karşılık-
larından en az (C) düzeyinde başarılı olması.

c) Lisans diplomasına sahip bulunması.
ç) Merkez teşkilatındaki görevleri sırasında ve varsa daha önceki yurtdışı görevinde

sergilediği başarıya ilişkin olarak Bakanlık Komisyonu tarafından her bir yurtdışı sürekli gö-
revlendirme öncesinde yapılan değerlendirmenin olumlu olması.

(2) Birinci fıkrada sayılan şartları taşımak, memurun yurtdışı sürekli görevlere atan-
masında Bakan tarafından her defasında kullanılacak takdir yetkisini ortadan kaldırmaz. 

(3) Bu madde hükümleri çerçevesinde yapılan yurtdışı sürekli görevlendirmelerin süresi
dört yıldan fazla olamaz.

(4) Bu madde hükümleri kapsamında ikinci kez yurtdışı sürekli göreve atanabilmek
için her iki görevlendirme arasında merkez teşkilatındaki kesintisiz ve fiili hizmet süresi en az
5 yıl olmalıdır.

Diğer atamalar

MADDE 12 – (1) 11 inci maddenin birinci fıkrasında sayılan şartları sağlamayan mali
hizmetler uzmanları ve merkez memurları, aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde ve 15 inci
maddede belirtilen puanlama sistemine tabi tutulmak kaydıyla, en fazla üçer yıllık sürelerle
yurtdışı sürekli göreve atanabilir.

a) Bakanlıkta en az 12 yıl fiili hizmeti bulunmak, yükseköğretim mezunu olmak,
YDS/e-YDS’den veya eşdeğerliliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarının
YDS’deki karşılıklarından son iki sene içerisinde en az (E) düzeyinde başarılı olmuş bulunmak
şartlarını taşıyan merkez memurları, disiplinle ilgili hususlar dikkate alınarak, en fazla iki de-
faya mahsus olmak üzere ve en çok üçer yıllık sürelerle, 7 nci madde uyarınca yapılan grup-
landırmada son üç grupta yer alan temsilciliklere sürekli görevle atanabilirler. Bu kapsamda
ikinci kez yurtdışı sürekli göreve atanacak memurun, ikinci görevlendirme için de YDS/e-YDS’den
veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarının YDS’deki karşılık-
larından son iki yıl içerisinde en az (E) düzeyinde başarılı olması ve ilk yurtdışı görevi sonra-
sında merkez teşkilatında kesintisiz ve fiili olarak en az 6 yıl çalışmış olması gerekir.

b) Bakanlıkta en az 15 yıl fiili hizmeti bulunmak, lise ve dengi okullardan mezun olmak,
YDS/e-YDS’den veya eşdeğerliliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarının
YDS’deki karşılıklarından son iki sene içerisinde en az (E) düzeyinde başarılı olmuş bulunmak
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şartlarını taşıyan merkez memurları, disiplinle ilgili hususlar dikkate alınarak, en fazla iki de-
faya mahsus olmak üzere ve en çok üçer yıllık sürelerle, 7 nci madde uyarınca yapılan grup-
landırmada son üç grupta yer alan temsilciliklere sürekli görevle atanabilirler. Bu kapsamda
ikinci kez yurtdışı sürekli göreve atanacak memurun, ikinci görevlendirme için de YDS/e-YDS’den
veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarının YDS’deki karşılık-
larından son iki yıl içerisinde en az (E) düzeyinde başarılı olması ve ilk yurtdışı görevi sonra-
sında merkez teşkilatında kesintisiz ve fiili olarak en az 6 yıl çalışmış olması gerekir.

c) YDS/e-YDS’de veya eşdeğerliliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil sı-
navlarının YDS’deki karşılıklarında son iki sene içerisinde en az (E) düzeyinde başarılı olmayan
memurlar, 7 nci madde uyarınca yapılan gruplandırmada son iki grupta yer alan temsilciliklere,
disiplinle ilgili hususlar dikkate alınarak, en fazla iki defaya mahsus olmak üzere ve en çok
üçer yıllık sürelerle sürekli görevle atanabilirler. Bu çerçevede yurtdışına atanacak merkez me-
murlarının askerlik hizmeti dahil Bakanlıktaki fiili hizmet sürelerinin, yükseköğretim mezunu
olanlar için en az 15 yıl, lise ve daha alt düzeyde bir eğitim kurumundan mezun olanlar için en
az 17 yıl olması gerekir. Bu kapsamda ikinci kez yurtdışı sürekli göreve atanacak memurun,
ilk yurtdışı görevi sonrasında merkez teşkilatında kesintisiz ve fiili olarak en az 6 yıl çalışmış
olması şarttır.

(2) Bu madde kapsamına giren memurlar, 11 inci maddede belirtilen şartları taşıyor du-
ruma gelmeleri halinde, merkez teşkilatında kesintisiz ve fiili olarak en az 6 yıl görev yaptıktan
sonra, 11 inci madde çerçevesinde de ikinci kez yurtdışı sürekli görevlere atanabilirler.

Kontenjan ve unvanlar
MADDE 13 – (1) Her yıl kaç mali hizmetler uzmanı ile merkez memurunun yurtdışına

sürekli görevle atanacağı Bakan onayıyla belirlenir.
(2) 11 inci madde ile 12 nci maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri uyarınca

yurtdışına atanacaklar için belirlenecek kontenjanlar ayrı ayrı tespit edilir.
(3) Yurtdışı sürekli göreve atanan mali hizmetler uzmanları ataşe, merkez memurları

ise ataşe yardımcısı unvanını taşır.
Sürelerin hesaplanması
MADDE 14 – (1) Yurtdışına sürekli göreve atanabilmek için merkez teşkilatında geçi-

rilmesi gereken hizmet sürelerinin hesaplanmasında, merkezde fiili olarak sözleşmeli statüde
geçirilen süreler de dikkate alınır.

(2) Mali hizmetler uzmanları ve merkez memurları, görev süreleri boyunca en fazla iki
kez yurtdışı sürekli göreve atanabilirler.

(3) Ücretsiz izinli olarak geçirilen süreler ile 657 sayılı Kanunun 72 nci maddesine göre
izinli olarak geçirilen süreler, yurtdışına atanabilmek için gerekli olan hizmet süresini kesintiye
uğratmaz. Ancak bu süreler merkez teşkilatındaki fiili hizmet süresinin hesaplanmasında dik-
kate alınmaz.

(4) Fiili hizmet sürelerinin hesaplanmasında, kararnamenin hazırlanacağı takvim yılı
öncesinde 31 Aralık tarihi itibariyle Bakanlıktaki fiili hizmet yılı esas alınır. Bu hesaplamada,
artık aylar küsurat olarak dikkate alınmaz.

Atanma sırası
MADDE 15 – (1) 11 inci maddeye göre atanacaklar, 16 ncı maddede belirtilen nihai

başarı sırasına göre öncelikli olarak atanır.
(2) 12 nci madde çerçevesinde yurtdışına atanabilecekler, yıllık bazda oluşturulan aşa-

ğıdaki puanlama sistemine tabi tutulur:
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a) Adaylardan ön lisans mezunları için iki, lisans mezunları için dört, yüksek lisans me-
zunları için altı, doktora mezunları için sekiz puan verilir.

b) YDS/e-YDS veya eşdeğerliliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil sınav-
larının YDS’deki karşılığından alınan puan verilir.

c) Puanlamanın yapıldığı yıldan önceki 31 Aralık tarihi itibariyle Bakanlıktaki her fiili
hizmet yılı için bir puan verilir.

ç) Alınan disiplin cezalarından her uyarma için eksi iki, her kınama için eksi üç, her
aylıktan kesme için eksi beş ve her kademe ilerlemesinin durdurulması için eksi yedi puan ve-
rilir.

d) Yurtdışında sözleşmeli personel statüsünde geçirilmiş hizmet sürelerinin her yılı için
eksi bir puan verilir.

Yeterlik sınavı
MADDE 16 – (1) 11 inci maddede sayılan şartları sağlayanların, yeterlik sınavının ya-

pıldığı yıldan önceki 31 Aralık tarihi itibarıyla Bakanlıktaki 7 fiili hizmet yılını tamamlamış
olmaları kaydıyla, Bakanlıkça yapılacak yeterlik sınavından en az 70 puan almaları gerekmek-
tedir.

(2) Mali hizmetler uzmanları ve merkez memurlarının yurtdışı sürekli göreve atanabil-
meleri için girecekleri sınav hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır:

a) Sınav çoktan seçmeli olarak yapılır ve sınav tarihinden 1 ay önce genelge ile duyu-
rulur.

b) Sınavda, konsolosluk, idari ve mali işler, dış politika ve duyurulacak diğer konu baş-
lıklarında sorular yöneltilir. Bu sorulardan en az beşi, Türkiye’nin dış politika gündemi ile bağ-
lantılı güncel konuları kapsar.

c) Sınavdaki nihai başarı puanı, çoktan seçmeli sınavdan alınan puana, sınav tarihinden
itibaren son iki yıl içinde alınmış YDS/e-YDS veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış
uluslararası dil sınavlarının YDS’deki karşılığı puanının eklenmesi suretiyle hesaplanır.

ç) Sınav öncesinde ilan edilen kontenjana başarı sıralaması itibarıyla giremeyen me-
murlar yedekler listesine alınır. Yedekler listesi, müteakip sınava kadar geçerlidir ve bu sınav
sonrasında yapılacak yurtdışı görevlendirmeler için kazanılmış hak oluşturmaz. İhtiyaç halinde
her takvim yılı içinde tek bir sınav düzenlenmesi esastır.

d) Sınavda eşit puan alınmış olunması halinde, sırasıyla YDS/e-YDS’den veya eşde-
ğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarının YDS’deki karşılığından daha
yüksek puan almış olana, bu puanlarının da eşit olması halinde ise askerlik hizmeti dâhil Ba-
kanlıktaki fiili hizmet süresi fazla olana öncelik tanınır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Her ikisi de Bakanlık mensubu olan evli memurların atanmasına ilişkin esaslar
MADDE 17 – (1) Her ikisi de Bakanlık mensubu olan evli memurların, eşlerden birinin

aynı temsilcilikte misyon şefi olmaması kaydıyla, yurtdışı sürekli göreve, hizmet gereklerinin
elverdiği ölçüde, aynı evde yaşamalarına imkan verecek şekilde atanmaları hususu öncelikli
olarak dikkate alınır.

Yurtdışı sürekli göreve engel teşkil eden hususlar
MADDE 18 – (1) Durumlarının aşağıda sayılanlardan en az birine uyduğu Bakanlık

Komisyonunun teklifi üzerine Bakan onayıyla tespit edilen Bakanlık memurlarından, yurtdışı
görevde olanlar kalan görev süreleriyle bağlı kalınmaksızın merkeze alınır, merkezde olanlar
yurtdışına sürekli görevle atanmaz:
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a) Yurtdışı görevde devletin itibarını zedeleyecek şekilde borç bırakanlar.
b) Devletin güvenlik ve itibarı ile görev haysiyetini zedeleyici davranışta bulunanlar.
c) Hürriyeti bağlayıcı ceza gerektiren bir suç isnadı nedeniyle haklarında ceza kovuş-

turması yürütülenler.
ç) Yurtdışı görevin gerektirdiği temsil, hizmet ve görev gereklerini yerine getirmeyen

veya getiremeyecek olanlar.
d) Görevin gerektirdiği mesleki bilgi ve yeterlik ile yabancı dil bilgisi bakımından ye-

tersiz kalanlar.
e) Kamu görevinden çıkarılan ya da 657 sayılı Kanunun 56 ncı, 57 nci ve 98 inci mad-

deleri ile 125 inci maddesinin (E) bendi uyarınca hakkında işlem yapılmış olan, ancak yürüt-
menin durdurulması kararı da dahil olmak üzere göreve iadesine karar verilmiş bulunan ve
buna ilişkin hukuki süreci devam edenler.

(2) Durumları aşağıda sayılanlardan en az birine uyduğu Bakanlık Komisyonunun tek-
lifi üzerine Bakan onayıyla tespit edilen Bakanlık memurlarından; yurtdışı görevde olanlar ka-
lan görev süreleriyle bağlı kalınmaksızın merkeze alınabilir, merkezde olanlar yurtdışı sürekli
göreve atanmayabilir:

a) Haklarında yürütülen disiplin soruşturması kapsamında hazırlanan raporda merkeze
alınması yönünde kanaat bulunanlar.

b) Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesine aykırı davrananlar.
c) 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesi çerçevesinde son iki yıl içerisinde birden fazla

disiplin cezası alanlar.
(3) Haklarında ceza soruşturması başlatılan memurların yurtdışına sürekli görevle atan-

maları veya atanmış bulunanların görevlerine başlamaları, Bakanlık Komisyonunun teklifi ve
Bakan onayı ile soruşturmanın sonuçlanmasına kadar askıya alınabilir. Bu memurlardan yurt-
dışı görevde olanlar kalan görev süreleriyle bağlı kalınmaksızın aynı usulle merkeze alınabi-
lir.

(4) Yurtdışı sürekli göreve engel teşkil eden durumun ortadan kalktığı Bakanlık Ko-
misyonunun teklifi üzerine Bakan onayıyla tespit edilir. Atama engelini oluşturan nedenin ken-
diliğinden ortadan kalkması halinde, atanamama kararı Bakanlık Komisyonunca resen veya
ilgili memurun yazılı talebi üzerine kaldırılabilir.

(5) Ceza soruşturması ya da kovuşturması nedeniyle merkeze alınanlardan, soruşturma
veya kovuşturma sonucunda haklarında kesin olarak takipsizlik ya da beraat kararı verilenlerin,
merkeze alınmadan önce görev yaptıkları temsilcilik ile aynı grupta yer alan bir temsilcilikte
kalan görev sürelerini tamamlamaları sağlanabilir. Tamamlanacak sürenin iki yıldan az olması
halinde bu süre müteakip yurtdışı görev süresine eklenebilir. Bu memurların soruşturma ya da
kovuşturma sürecinde merkezde geçirdikleri süre müteakip yurtdışı ataması öncesinde mer-
kezde geçirilmesi gereken süreden sayılabilir.

(6) Yurtdışına sürekli görevle atanmış bulunanlar, 657 sayılı Kanun çerçevesinde ay-
lıksız izne ayrılmaları halinde, Bakanlık Komisyonunun teklifi ve Bakan onayı ile merkeze
alınabilir. Bu memurların, aylıksız izinlerinin bitimini takip eden atama döneminde son görev
yaptığı temsilcilikle aynı grupta yer alan bir temsilcilikte görevlendirilmeleri esastır.

Atamalarla ilgili yükümlülük ve müeyyideler

MADDE 19 – (1) Memurlar atandıkları yurtdışı görevlere gitmekle yükümlüdürler.
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(2) Üçüncü fıkrada kayıtlı hususlar saklı kalmak kaydıyla, atandıkları görev yerlerine
gitmemek yönündeki talepleri idare tarafından kabul edilen memurlardan; yurtdışında sürekli
görevli bulunanlar merkeze alınır, merkezde görevli bulunanların ise yurtdışına ataması yapıl-
maz. Bu memurların merkezdeki görev sürelerinin iki yıla kadar uzatılması esastır. Bu memur-
lar, merkezdeki ilave görev sürelerinin sonunda, kural olarak, gitmedikleri görev yeri ile aynı
temsilcilik grubunda yer alan bir başka temsilciliğe atanır.

(3) Mali hizmetler uzmanları ile merkez memurlarından; atandıkları görev yerlerine
gitmemek yönündeki talepleri idare tarafından kabul edilenler, merkez teşkilatında en az üç
yıl fiili hizmet süresi sonrasında yeniden yurtdışına atanabilirler. Kendi istekleriyle merkeze
dönenler veya 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 163 üncü maddesi çerçevesinde mer-
keze alınanlar, kazanmış oldukları yurtdışına sürekli görevle atanma hakkını kullanmış sayılır.
Bunlardan ilk hakları çerçevesinde yurtdışına atanmış bulunanlar, merkez teşkilatında en az
altı yıl kesintisiz ve fiili hizmet süresi sonrasında gerekli şartları taşımaları halinde ikinci hak-
larını kullanmak için müracaat edebilirler.

Temsilciliğin bulunduğu grubun değişmesi

MADDE 20 – (1) Memurun sürekli görevle atandığı temsilciliğin gruplandırmasının
memurun bu temsilcilikteki görevi sırasında değişmesi halinde, bu temsilcilikte geçirilen sü-
reler, alt grupta geçirilmiş sayılır. Bununla birlikte, memura ödenecek mali haklar, ödeme ta-
rihindeki gruplandırmaya göre yapılır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 21 – (1) 1/3/2011 tarihli ve 27861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dışişleri
Bakanlığı Memurlarının Yurtdışına Sürekli Görevle Atanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hak-
kında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Meslek memurluğuna geçen hukuk müşavirleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 6004 sayılı Kanunun mülga geçici 3 üncü maddesi çerçeve-
sinde meslek memuru statüsüne geçmiş olan hukuk müşavirleri, meslek memurları ile aynı
atama ilkelerine tabi olur. Bu memurların, meslek memurluğu statüsüne geçişlerini müteakip
en geç ikinci yurtdışı sürekli görevleri çerçevesinde, dış temsilcilik gruplandırmasında mah-
rumiyet bölgesinde yer alan bir temsilcilikte en az iki yıl süreyle görev yapmaları esastır.

Konsolosluk ve ihtisas memurluğuna geçmemiş olanlar

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 6004 sayılı Kanunun mülga geçici 4 üncü maddesi çerçeve-
sinde konsolosluk ve ihtisas memuru statüsüne geçmemiş olan idari memurlar, bölge ve yabancı
dil uzmanları ile haberleşme teknik personeli, konsolosluk ve ihtisas memurları ile aynı atama
ilkelerine tabi olur.

Merkez memurları ve mali hizmetler uzmanlarının atanmaları

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 12 nci madde kapsamında yurtdışı sürekli göreve atanacak
memurlar için 15 inci madde uyarınca yapılacak puanlama bakımından disiplin cezaları için
verilecek eksi puanların hesaplanmasında, disiplin cezalarının verildiği tarihte yürürlükte bu-
lunan puanlama esasları geçerlidir.

Yürürlük

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dışişleri Bakanı yürütür.
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Dışişleri Bakanlığından:
DIŞİŞLERİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, dışişleri uzman yardımcılarının mesleğe alın-

maları, yetiştirilmeleri, uzmanlık tezi hazırlamaları, yeterlik sınavları ve uzmanlığa atanmaları
ile uzman ve uzman yardımcılarının çalışma usul ve esasları, görev, yetki ve sorumluluklarını
düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik dışişleri uzmanları ve uzman yardımcılarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka-

nununun ek 41 inci maddesi ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkan-
lığı Kararnamesinin 160 ıncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Dışişleri Bakanını,
b) Bakanlık: Dışişleri Bakanlığını,
c) Genel Müdürlük: Bakanlık Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
ç) Giriş sınavı: Dışişleri uzman yardımcılığına atanacakları belirlemek amacıyla yapılan

yazılı ve sözlü sınavı,
d) KPSS: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan Kamu

Personel Seçme Sınavını,
e) Kurul: Giriş Sınavı ve Yeterlik Sınavı Kurulunu,
f) Tez: Dışişleri uzman yardımcılarının hazırlayacakları uzmanlık tezlerini,
g) Tez Jürisi: Dışişleri uzman yardımcılarının hazırlayacakları tezleri sunacakları jüriyi,
ğ) Uzman: Dışişleri uzmanını,
h) Uzman yardımcısı: Dışişleri uzman yardımcısını,
ı) YDS/e-YDS: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
i) Yeterlik sınavı: Uzmanlık yeterlik sınavını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Uzman Yardımcılığına Giriş

Giriş sınavı ve duyuru
MADDE 5 – (1) Dışişleri uzman yardımcıları mesleğe özel yarışma sınavı ile alınır.

Dışişleri uzman yardımcılığı giriş sınavı, yazılı ve sözlü sınavdan oluşur.
(2) Giriş sınavına çağrılacak aday sayısı, atama yapılacak kadro sayısının yirmi katından

fazla olamaz.
(3) Giriş sınavına katılacaklarda aranacak KPSS puan türleri ve taban puanlar ile diğer

genel ve özel şartlar, başvuruların tarihi, yeri ve şekli ile istenecek belgeler, sınavın yeri, niteliği,
ataması öngörülen memuriyet sınıfı, kadro derecesi ve unvanı, sınav konuları, değerlendirme
yöntemi ve sınavın zamanı ile çağrılacak aday sayısı sınav tarihinden en az otuz gün önce Res-
mî Gazete ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun ve Bakanlığın internet sitesinde yayım-
lanır.
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Giriş sınavına katılma şartları
MADDE 6 – (1) Dışişleri uzman yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için;
a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sayılan şartları taşımak,
b) Yurtiçindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından

onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren ulus-
lararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme ve hukuk fakültelerinden veya
Bakanlıkça ihtiyaç duyulan ve sınav duyurusunda ilan edilen bölümler ile bu bölümlerden her-
hangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az % 80’ine sahip olan diğer bölümlerden me-
zun olmak,

c) Giriş sınavının yapıldığı tarih itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak,
ç) İlanda belirtilen dillerin birinden sınavın açıldığı yılın ocak ayının ilk gününden ge-

riye doğru hesaplanmak üzere son iki yıl içerisinde YDS/e-YDS’den asgari (C) düzeyinde ya
da dil yeterliği bakımından buna denkliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı
(ÖSYM) tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip ol-
mak,

d) İlanda belirtilen KPSS puan türünden/türlerinden taban puan ve üzeri puanı almış
olmak şartıyla, yapılacak puan sıralamasında sınava çağrılacak kişi sayısı içerisinde yer almak,

gerekir.
Giriş sınavı başvuru işlemleri
MADDE 7 – (1) Giriş sınavı başvuruları, Bakanlık internet sitesi üzerinden elektronik

ortamda yapılır. Gerek görülmesi halinde, elden veya posta ile başvuru yöntemi de kullanıla-
bilir. Ayrıca elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri sınav duyurusunda ilan edilir.

(2) Başvuru için gerekli olan belge ve işlemler şunlardır:
a) T.C. kimlik numarası kullanılarak başvuru yapılması.
b) Sınav ilanında belirtilen şekilde KPSS ve YDS/e-YDS sonuç belgesinin bilgisayar

çıktısı veya YDS/e-YDS’ye puan eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil sınavı
sonuç belgesinin aslı veya onaylı sureti.

c) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya Bakanlıkça onaylı sureti ya da yabancı
üniversitelerden mezun olunması halinde Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik belgesinin aslı
veya Bakanlıkça onaylı sureti.

ç) 1 adet vesikalık fotoğraf.
d) Varsa lisansüstü eğitim diploması aslı veya Bakanlıkça onaylı sureti.
(3) Sınava katılabileceği ilan edilen adaylardan, sınava katılma şartlarını taşımadığı da-

ha sonra belirlenenler giriş sınavına alınmazlar; sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır.
Giriş sınavı başvurusu çerçevesinde gerçeğe aykırı belge vermiş veya beyanda bulunmuş ol-
duğu tespit edilen adaylar hakkında ilgili Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Giriş Sınavı Kurulu
MADDE 8 – (1) Sınav Kurulu on iki üyeden oluşur. Kurul Başkanı, vekili ve üyeleri

Bakanlık görevlileri arasından Bakan tarafından belirlenir. Sınav Kurulunun toplantı ve karar
yeter sayısı beştir. Kurul başkanı, sınavların düzenli şekilde yürütülmesinden sorumludur. Kurul
başkanı, ihtiyaç halinde görevini Başkan vekiline devredebilir.

Yazılı ve sözlü sınav
MADDE 9 – (1) Yazılı sınavda adaylara uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, hukuk,

ekonomi ve gerek görülmesi halinde diğer alanlarda yöneltilecek soruların hangi alanları kap-
sayacağı, sınavın ne şekilde yapılacağı ve puanların dağılımı sınav duyurusunda belirtilir.
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(2) Yazılı sınav sonucunda yetmiş puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan baş-
lanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadronun dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılır.
Sözlü sınav, adayların;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme becerisi, 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.
(3) Adaylar, kurul tarafından (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özel-

liklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa
geçirilir.

(4) Yazılı sınav ile sözlü sınavda geçer not yüz üzerinden yetmiştir. Yazılı ve sözlü sınav
puanlarının hesaplanmasında aritmetik ortalama usulü kullanılır. Puan ortalamalarındaki on-
dalık artanlar adayların lehine olacak şekilde tam sayıya çevrilir.

(5) Sınava girenlerin nihai başarı sıralaması yazılı sınavdan alınan geçer not ile sözlü
sınavdan alınan geçer notun toplanması suretiyle hesaplanır.

(6) Adayların giriş sınavında aldıkları nihai puan eşit olduğu takdirde, başarı sıralama-
sında sözlü sınav sonucu dikkate alınır. Bunların da eşit olması halinde sırasıyla YDS/e-YDS
puanına ve yapılmış ise Türkçe kompozisyon oturumunda alınan puana göre sıralama yapılır.

(7) Uzman yardımcılığına atanmaya hak kazanmış adayların öndegelim sıralaması, giriş
sınavındaki nihai başarı sıralamasına göre yapılır.

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi
MADDE 10 – (1) Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle giriş sınavı

duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısı kadar asıl adayın isimleri ilan edilir. Ya-
pılan sınavlarda başarılı olmak şartıyla, giriş sınavı duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı
kadro sayısının yarısını geçmemek üzere Kurul tarafından belirlenen sayıda yedek adayın isim-
lerini kapsayan bir liste belirlenerek ilan edilir. Yedekler listesi müteakip sınav tarihine kadar
geçerlidir.

İtiraz hakkı
MADDE 11 – (1) Sınav sonuçlarının yayımlanmasından itibaren üç işgünü içinde Ba-

kanlığa verilen imzalı, açık yazışma adresi, telefon numarası ve e-posta adresi belirtilmiş di-
lekçe ile itiraz edilebilir. Bu şartları taşımayan veya itiraz süresi içinde verilmemiş dilekçeler
dikkate alınmaz. İtirazlar, itiraz süresinin dolmasından itibaren üç işgünü içerisinde topluca
değerlendirilir. İtiraz sonuçları, itiraz edenlere dilekçelerinde belirttikleri iletişim bilgileri yo-
luyla bildirilir. İtirazların değerlendirilmesi üzerine verilen kararlar kesindir.

Uzman yardımcılarının atanması
MADDE 12 – (1) Giriş sınavını kazananların, Dışişleri Bakanlığı uzman yardımcılığı

kadrolarına atanması 657 sayılı Kanun ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerine
dayanılarak yapılır.

(2) Sınavı kazananlar, Dışişleri Bakanlığı uzman yardımcılığına atanmaları için atama
işlemlerinin yapılmasına ilişkin olarak tebligatta belirtilen süre içinde;

a) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair tam te-
şekküllü bir devlet hastanesinden alınan raporu,
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b) Adli sicil kaydını,
c) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belgeyi,
ç) 4 adet vesikalık fotoğrafı,
Bakanlığa iletirler ve müracaat ederler.
(3) Atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde yazılı ve imzalı

bir dilekçeyle geçerli bir mazeret bildirmeksizin müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapıl-
maz.

(4) Adayların eğitimleri ve asalet tasdikleri genel hükümler çerçevesinde yapılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uzman Kadrolarına Atama
Uzmanlık yeterlik sınavına girme koşulları
MADDE 13 – (1) Yeterlik sınavına girebilmek için uzman yardımcısı olarak adaylıkta

geçen süreler dahil en az üç yıl Bakanlıkta fiilen görev yapmış olmak ve hazırlanan tezin kabul
edilmiş olması şarttır.

(2) Birinci fıkrada yer alan süreye aylıksız izin ile toplamı üç ayı geçen hastalık ve re-
fakat izinleri dahil değildir.

Tez konusunun belirlenmesi
MADDE 14 – (1) Uzman yardımcısı, Bakanlığın görev sahası ile ilgili konularda, kad-

rosunun olduğu birimin onayı ile ve söz konusu birimin görev alanlarına öncelik vermek sure-
tiyle bir tez konusu seçer.

(2) Uzman yardımcısının tez konusu, adaylıkta geçen süre dahil ve aylıksız izin ile top-
lamı üç ayı geçen hastalık ve refakat izinleri hariç olmak üzere Bakanlıkta fiilen en az iki yıl
çalışıldıktan sonra kadrosunun olduğu birim tarafından Genel Müdürlüğe bildirilir. Genel Mü-
dürlük, uzman yardımcısının on işgünü içerisinde bir defaya mahsus olmak üzere yeni bir tez
konusu belirlemesini uzman yardımcısının görev yaptığı birimden isteyebilir.

(3) Belirlenen tez konusu uzman yardımcısının talebi ve kadrosunun olduğu birimin
onayı ile bir defaya mahsus olmak üzere değiştirilebilir.

Uzmanlık tezinin hazırlanması
MADDE 15 – (1) Uzman yardımcısı hazırlayacağı tezde bilimsel esaslara uygun olarak

hareket etmek ve ilgili bilimsel araştırma metotlarını kullanmak zorunda olup, tezin özgün bir
nitelik taşıması esastır.

(2) Tez; Bakanlık personeli, öğretim üyesi veya hazırlanacak tez konusunda alanında
uzman kişiler arasından Bakanlıkça seçilecek tez danışmanının gözetiminde bilimsel esaslara
uygun olarak hazırlanır.

(3) Tezin daha önce yüksek lisans, doktora tezi veya başka bir amaçla, benzer tarzda
hazırlanmamış ve kullanılmamış olması esastır. Daha önce başka bir program veya amaç için
hazırlandığı tespit edilen veya tamamı ya da bir kısmı başka yapıtlarla bilimsel alıntı kurallarını
aşan nitelikte benzerlikler gösteren tezler başarısız sayılır.

Uzmanlık tezinin teslimi
MADDE 16 – (1) Uzman yardımcısı tezini, tez konusunun Genel Müdürlüğe bildiril-

diği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde, Genel Müdürlüğe iletilmesini sağlamak üzere kad-
rosunun olduğu birime teslim etmek zorundadır. İlgili birim teslim aldığı tezi, görüşleriyle bir-
likte on gün içerisinde Genel Müdürlüğe iletmekle yükümlüdür.

(2) Genel Müdürlük, uzman yardımcısının tezini Tez Jürisine teslim eder.
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Uzmanlık tezi, Tez Jürisi ve yeterlik sınavı
MADDE 17 – (1) Tez Jürisi, on iki üyeden oluşur ve Bakanlık görevlileri arasından

Bakan tarafından belirlenir. Tez Jürisi, en az beş üyeyle toplanır ve tezleri yüz üzerinden
puanlandırır. Nihai puan, üyelerin verdiği puanların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle be-
lirlenir. Puan ortalamalarındaki ondalık artanlar adayların lehine olacak şekilde tam sayıya çev-
rilir. Yetmiş ve üzeri puan almış tezler uygun görülmüş sayılır. Kararlar, Genel Müdürlüğe bil-
dirilir.

(2) Tez Jürisi, teslim aldığı tezleri en geç iki ay içinde inceler. Tezi uygun görülen uzman
yardımcısı tezini savunmak üzere bir ay içerisinde çağrılır. Tez Jürisi, gerek görmesi halinde
tez danışmanını dinlemek üzere davet edebilir. Uzman yardımcısı Tez Jürisi önünde tezini sözlü
olarak savunur ve tez konusu ile ilgili soruları cevaplandırır.

(3) Uzman yardımcısının sözlü savunmasından sonra Tez Jürisi üyeleri oylarını başarılı
veya başarısız şeklinde kullanır ve kararlar mevcut üyelerin üçte ikisinin oy çokluğuyla alınır.

(4) Süresi içinde tezlerini sunmayan veya tezleri kabul edilmeyenlere tezlerini sunmaları
veya yeni bir tez hazırlamaları için bir defaya mahsus olmak üzere en fazla altı ay ilave süre
verilir.

(5) Tez Jürisi tarafından tez değerlendirme safhasında tezi başarılı kabul edilen ve aday-
lık dahil ve aylıksız izin ile toplamı üç ayı geçen hastalık ve refakat izinleri hariç olmak üzere
üç yıllık fiili çalışma süresini tamamlayan uzman yardımcıları, Genel Müdürlük tarafından ye-
terlik sınavına çağrılır.

(6) Yeterlik sınavı, Bakanlıkça uygun görülen tarihlerde yapılır. Yeterlik sınavı yazılı
ve sözlü aşamadan oluşur.

(7) Yeterlik sınavının yazılı aşaması Türkçe ve yabancı dilde olmak üzere iki bölümden
oluşur. Söz konusu bölümlerde uzman yardımcılarından uluslararası ilişkiler ile bağlantılı bir
konuda değerlendirme yapması istenir.

(8) Yeterlik sınavının sözlü aşamasında uzman yardımcılarının öncelikle güncel dış po-
litika konularına olan hakimiyeti ile muhakeme ve ifade yeteneği ölçülür. Bu aşamada değer-
lendirme;

a) Bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme becerisi, 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.
(9) Adaylar, Kurul tarafından sekizinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bent-

lerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar
ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

(10) Yazılı sınav ile sözlü sınavda geçer not yüz üzerinden yetmiştir. Yazılı ve sözlü
puanların hesaplanmasında aritmetik ortalama usulü kullanılır. Puan ortalamalarındaki ondalık
artanlar adayların lehine olacak şekilde tam sayıya çevrilir.

(11) Yeterlik sınavındaki başarı sıralaması, yazılı sınavdan alınan geçer not ile sözlü
sınavdan alınan geçer notun toplanması suretiyle belirlenir. Memurlardan en az ikisinin aldıkları
nihai puan toplamları eşit ise sözlü sınavdan daha yüksek puan almış olan memur başarı sıra-
lamasında öne geçer. Adayların sözlü sınavda aldıkları puanların da eşit olması halinde, başarı
sıralaması, sınavdan önceki kıdem sıralaması dikkate alınarak yapılır.
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Yeterlik Sınavı Kurulu
MADDE 18 – (1) Yeterlik Sınavı Kurulu on iki üyeden oluşur. Kurul Başkanı, Başkan

vekili ve üyeleri Bakanlık görevlileri arasından Bakan tarafından belirlenir. Sınav Kurulunun
toplantı ve karar yeter sayısı beştir. Kurul başkanı, sınavların düzenli şekilde yürütülmesinden
sorumludur. Kurul başkanı, ihtiyaç halinde, görevini Başkan vekiline devredebilir.

Uzmanlığa atanma
MADDE 19 – (1) Uzman yardımcıları;
a) Aylıksız izin, toplamda üç ayı aşan hastalık ve refakat izni nedeniyle görevden ayrı

kalınan süreler hesaba katılmaksızın en az üç yıl fiilen çalışmış olması,
b) Bakanlığın çalışma konuları ile ilgili hazırladığı uzmanlık tezinin kabul edilmesi,
kaydıyla yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Yeterlik sınavında başarılı olanların

uzman kadrolarına atanabilmeleri, Bakanlığa giriş dilinde YDS/e-YDS’den asgari (B) seviye-
sinde veya puan eşdeğerliliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası bir dil sınavı sonuç bel-
gesini yeterlik sınav tarihinden itibaren en geç iki yıl içerisinde ibraz etme şartına bağlıdır.
İbraz edilen puanların, ibraz tarihi itibarıyla son iki yıl içerisinde alınmış olması şarttır.

Başarısız sayılma ve başka kadroya atanma
MADDE 20 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak ka-

zandığı hâlde sınav hakkını kullanmayanlara, bir sonraki sınava girme hakkı verilir. Verilen
ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyen-
ler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde
yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve
Bakanlıkta durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Uzman ve uzman yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 21 – (1) Uzmanlar ve uzman yardımcıları Bakanlık merkez teşkilatında görev

yaparlar. Uzman ve uzman yardımcılarının görevleri şunlardır:
a) Birimlerince yapılacak araştırma, inceleme ve diğer çalışmalar için gerekli bilgi, veri

ve belgeleri derlemek ve gerekli çalışmaları yapmak, özel bir bilgi birikimi ve ihtisas gerektiren
konularda kapsamlı politika üretilmesine matuf olarak yazı, rapor, bilgi veya dosya notu ha-
zırlamak ve sunmak.

b) Gerektiğinde mesleki toplantılara katılmak.
c) Görev yaptığı birimin görev alanına giren ve amiri tarafından verilecek diğer benzeri

nitelikteki görevleri yerine getirmek.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelikte düzenlenen sınavlara ilişkin olarak hüküm bulun-

mayan hallerde 7/12/2018 tarihli ve 30618 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dışişleri Ba-
kanlığı Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri kıyasen uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 23 – (1) 25/4/2012 tarihli ve 28274 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dışişleri

Uzmanlığı Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dışişleri Bakanı yürütür.
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İçişleri Bakanlığından:

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNUNUN 

UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 17/3/2016 tarihli ve 29656 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yabancılar

ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin

dördüncü fıkrasında yer alan “beş yıllık” ibaresi “on yıllık” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

—— • ——
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

DENİZCİLİK KOORDİNASYON KOMİSYONU YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/8/2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Denizcilik

Koordinasyon Komisyonu Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin

474 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer

alan “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,” ibaresi “Ulaştırma ve Altyapı Bakan-

lığını,” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ç) Bakan Yardımcısı: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısını,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Komisyon, en az Bakan Yardımcısı veya Bakan Yardımcısının bulunmaması ha-

linde Genel Müdür düzeyindeki bir yetkilinin başkanlığında; Cumhurbaşkanlığı Strateji ve

Bütçe Başkanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,

Dışişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri

Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Genel-

kurmay Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Seyir, Hid-

rografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü,

denizcilik fakültelerini temsilen Yükseköğretim Kurulu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu,

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası, Mersin Deniz

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

17/3/2016 29656
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Ticaret Odası ve Bakanlık ana hizmet birimleri olan Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Mü-

dürlüğü, Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme

Genel Müdürlüğü, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler

Genel Müdürlüğü ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilecek karar alma

yetkisini haiz en az genel müdür yardımcısı veya muadili birer yetkiliden oluşur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “dört ayda

bir” ibaresi “yılda iki” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ulaş-

tırma, Denizcilik ve Haberleşme” ibaresi “Ulaştırma ve Altyapı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

—— • ——
Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan:

MEDYA HİZMET SAĞLAYICI KURULUŞLAR İLE PLATFORM VE ALTYAPI

İŞLETMECİLERİNİN UYMALARI GEREKEN İDARİ VE MALİ ŞARTLAR

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/6/2011 tarihli ve 27965 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Medya

Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlar ile Platform ve Altyapı İşletmecilerinin Uymaları Gereken İdari

ve Mali Şartlar Hakkında Yönetmeliğin EK-1’inde yer alan G/2 Formu ekteki şekilde değişti-

rilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

2/8/2013 28726

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 20/9/2013 28771

2- 28/1/2014 28896

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

15/6/2011 27965

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

10/1/2013 28524
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan:
RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU KABLOLU YAYIN

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/6/2011 tarihli ve 27965 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Radyo ve
Televizyon Üst Kurulu Kablolu Yayın Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a)
bendinde yer alan “ve” ibaresi “ile” olarak, “standartları” ibaresi “ve ilgili diğer ETSI DVB
standartlarında” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “olan-
lardan yüksek çözünürlüklü yayın tekniği (HD) için K-TV HD, standart çözünürlüklü yayın
tekniği (SD) için K-TV SD” ibaresi “olanlara standart çözünürlüklü yayın tekniği (SD) için
K-TV SD, yüksek çözünürlüklü yayın tekniği (HD) için K-TV HD, 4K ultra yüksek çözünür-
lüklü yayın tekniği (4K) için K-TV 4K ve 8K ultra yüksek çözünürlüklü yayın tekniği (8K)
için K-TV 8K” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(4) Bir kablo yayın lisansına sahip olan kuruluşun, yayınını farklı bir yayın tekniği ile
de iletmek istemesi halinde, Üst Kuruldan ayrıca bir yayın lisansı alması ve farklı yayın tek-
nikleri ile yaptığı yayınlarının eşzamanlı olması zorunludur. Üst Kurulca her bir yayın tekniğine
ilişkin olarak verilen lisansların her biri için bu madde çerçevesinde lisans ücreti alınır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“K-TV SD ve/veya K-TV HD Yayın Lisanslarına Sahip Olan Medya Hizmet Sağlayıcı

Kuruluşlar
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte K-TV SD ve K-TV

HD yayın lisanslarının her ikisine de sahip olan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlardan, lisans
sürelerinin bitimine kadar ek bir ücret talep edilmez.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte K-TV SD veya K-TV HD yayın lisans-
larından herhangi birisine sahip olan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara, yine bu Yönetmeliğin
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde Üst Kurula gerekli bilgi ve belgelerle birlikte
başvurmaları halinde, mevcut yayın lisansının kalan süresi ile sınırlı olmak kaydıyla ve her-
hangi bir lisans ücreti alınmaksızın K-TV SD veya K-TV HD yayın lisansı verilir. Bu süre içe-
risinde gerekli bilgi ve belgelerini tamamlayarak başvurularını sonuçlandırmayan medya hizmet
sağlayıcı kuruluşların mevcut yayın teknikleri dışındaki diğer yayın tekniklerine ilişkin lisans
talepleri bu Yönetmeliğin diğer hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.

(3) Bu madde hükümleri çerçevesinde K-TV SD ve K-TV HD yayın lisanslarına sahip
olan medya hizmet sağlayıcı kuruluşların, söz konusu yayın lisanslarından herhangi birine iliş-
kin yayınına son vererek diğer yayın tekniği ile yayına devam etmesi halinde, herhangi bir li-
sans ücreti iadesi yapılmaz.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

15/6/2011 27965

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 2/10/2012 28429
2- 10/1/2013 28524
3- 22/10/2013 28799
4- 26/3/2015 29307
5- 26/6/2015 29398
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan:
RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU UYDU YAYIN YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/6/2011 tarihli ve 27965 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Radyo ve
Televizyon Üst Kurulu Uydu Yayın Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b)
bendinde yer alan “standartları” ibaresi “ve ilgili diğer ETSI DVB standartlarında” olarak de-
ğiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “olan-
lardan yüksek çözünürlüklü yayın tekniği (HD) için U-TV HD, standart çözünürlüklü yayın
tekniği (SD) için U-TV SD” ibaresi “olanlara standart çözünürlüklü yayın tekniği (SD) için
U-TV SD, yüksek çözünürlüklü yayın tekniği (HD) için U-TV HD, 4K ultra yüksek çözünür-
lüklü yayın tekniği (4K) için U-TV 4K ve 8K ultra yüksek çözünürlüklü yayın tekniği (8K)
için U-TV 8K” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(4) Bir uydu yayın lisansına sahip olan kuruluşun, yayınını farklı bir yayın tekniği ile
de iletmek istemesi halinde, Üst Kuruldan ayrıca bir yayın lisansı alması ve farklı yayın tek-
nikleri ile yaptığı yayınlarının eşzamanlı olması zorunludur. Üst Kurulca her bir yayın tekniğine
ilişkin olarak verilen lisansların her biri için bu madde çerçevesinde lisans ücreti alınır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“U-TV SD ve/veya U-TV HD Yayın Lisanslarına Sahip Olan Medya Hizmet Sağlayıcı

Kuruluşlar
GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte U-TV SD ve U-TV

HD yayın lisanslarının her ikisine de sahip olan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlardan, lisans
sürelerinin bitimine kadar ek bir ücret talep edilmez.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte U-TV SD veya U-TV HD yayın lisans-
larından herhangi birisine sahip olan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara, yine bu Yönetmeliğin
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde Üst Kurula gerekli bilgi ve belgelerle birlikte
başvurmaları halinde, mevcut yayın lisansının kalan süresi ile sınırlı olmak kaydıyla ve her-
hangi bir lisans ücreti alınmaksızın U-TV SD veya U-TV HD yayın lisansı verilir. Bu süre içe-
risinde gerekli bilgi ve belgelerini tamamlayarak başvurularını sonuçlandırmayan medya hizmet
sağlayıcı kuruluşların mevcut yayın teknikleri dışındaki diğer yayın tekniklerine ilişkin lisans
talepleri bu Yönetmeliğin diğer hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.

(3) Bu madde hükümleri çerçevesinde U-TV SD ve U-TV HD yayın lisanslarına sahip
olan medya hizmet sağlayıcı kuruluşların, söz konusu yayın lisanslarından herhangi birine iliş-
kin yayınına son vererek diğer yayın tekniği ile yayına devam etmesi halinde, herhangi bir li-
sans ücreti iadesi yapılmaz.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

15/6/2011 27965

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 2/10/2012 28429
2- 10/1/2013 28524
3- 22/10/2013 28799
4- 26/3/2015 29307
5- 26/6/2015 29398
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Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI TANIMA VE DENKLİK 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/12/2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurtdışı

Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin üçüncü fık-

rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(3) 5 inci ve 6 ncı maddeler kapsamında uygunluğu tespit edilmekle birlikte mezun

olunan programın, birinci ve ikinci fıkrada belirtilenler dışında olup Türk yükseköğretim sis-

temindeki eşdeğer programa göre temel kazanımlar, eğitim-öğretimin dili, niteliği, teorik ve

uygulamalı dersler, staj ve projeler bakımından yetersizliğinin Komisyon tarafından doğrudan

veya Bilim Alanı Danışma Komisyonu ve/veya yükseköğretim kurumlarının görüşleri dikkate

alınarak anlaşılması hâlinde, ilgililer, sağlık programlarının sınav işlemlerinde uygulamaya

ilişkin Sağlık Bakanlığının görüşü de alınarak usul ve esasları Yükseköğretim Kurulu tarafından

belirlenen SYBS işlemlerinden biri veya birkaçına tabi tutulur.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 14 – (1) Tanıma ve denklik başvuru sahiplerine yapılacak olan bildirimler

posta yoluyla veya elektronik yolla yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki

ek madde eklenmiştir. 

“EK MADDE 1 – (1) Denklik ön başvuruları online olarak e-devlet veya Yükseköğ-

retim Kurulu web sayfası üzerinden yapılır.

(2) Denklik ön başvurusu sırasında sisteme yüklenen belgeler ile Yönetmeliğin 4 üncü

maddesinde sayılan belge asıllarının kontrolü yapıldıktan sonra belgelerin üzerine “görülmüş-

tür” kaşesi basılarak denklik başvurusu tamamlanır. Belge asılları başvuru sahibine veya resmi

vekaletnamesi bulunan vekiline iade edilir. 

(3) Denklik işlemleri Denklik Otomasyon Sistemi üzerinden yürütülür. Bu işlemler sı-

rasında yapılan hazırlık, bilimsel inceleme, Komisyon görüşü ve onay işlemlerinde ıslak imza

veya elektronik imza yerine log kayıtları esas alınır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

5/12/2017 30261
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TEBLİĞLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

YAPI DENETİMİ İZİN BELGESİ ALMAK İÇİN YAPILAN MÜRACAATLARIN

DEĞERLENDİRİLMESİ VE SIRALAMAYA ALINMASINA DAİR TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 5/2/2008 tarihli ve 26778 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 12 nci maddesi kapsamında yapı denetim
izin belgesi almak için yapılan müracaatların; sıralamaya alınması ve değerlendirme esaslarının
belirlenmesine, denetim izin belgesi geçici olarak geri alınan kuruluşların sıralamaya alınması,
sıralamada bulunan kuruluşların sıralamadan çıkarılma esaslarının belirlenmesine ilişkin usul
ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 12 nci, 32 nci
ve geçici 12 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Komisyon: Merkez Yapı Denetim Komisyonunu,
b) Kuruluş : Yapı Denetim Kuruluşunu,
c) Yönetmelik: Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğini,
ç) İzin Belgesi: Yapı Denetim İzin Belgesini,
d) Sıralama: Bir ilde denetim faaliyeti yapmak için müracaatta bulunan kuruluşların

oluşturduğu sıralamayı,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Değerlendirme ve Sıralama

İzin belgesi başvurularının değerlendirilmesi ve sıralamaya alınması

MADDE 4 – (1) Denetim izin belgesi almak için yapılan tüm başvurular Komisyon
tarafından değerlendirilerek;

a) Kuruluşun faaliyette bulunacağı ilde denetim faaliyeti yapan kuruluş sayısının, o il
için belirlenen denetim faaliyeti yapabilecek kuruluş sayısından fazla olduğu hallerde, Yönet-
meliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılan şartların sağlan-
ması ön koşulu ile kuruluş o il sıralamasının sonuna yerleştirilir.

b) Kuruluşun faaliyette bulunacağı ilde denetim faaliyeti yapan kuruluş sayısının, o il
için belirlenen denetim faaliyeti yapabilecek kuruluş sayısından az olduğu hallerde, Yönetme-
liğin 12 nci ve 32 nci maddelerinde belirtilen şartların tamamının sağlanmış olması halinde
kuruluşa izin belgesi verilir.

c) Kuruluşun faaliyette bulunacağı ilde denetim faaliyeti yapan kuruluş sayısının, o il
için belirlenen denetim faaliyeti yapabilecek kuruluş sayısından az olduğu hallerde, Yönetme-
liğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılan şartların sağlanması
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ön koşulu ile Yönetmeliğin 12 nci maddesinin diğer fıkraları ve aynı Yönetmeliğin 32 nci mad-
desine göre eksiklikleri tespit edilen kuruluşlar o il sıralamasının sonuna yerleştirilerek, eksik-
liklerini tamamlaması için 6 ncı maddede belirtilen şartlarda 30 (otuz) gün süre verilerek teb-
ligat yapılır.

(2) Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılan

şartları sağlamayan başvurular, hiçbir koşulda sıralamaya alınmazlar. Bu koşulların sağlandı-

ğına ilişkin yapılan en son başvuru tarihine göre, aynı gün birden fazla kuruluşun sırlamaya

yerleştirilmesi durumunda ise ilgili birimin gelen evrak kayıt numarası önceliğine göre sırala-

maya yerleştirilirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tebligat

Sıralamada bekleyen kuruluşların çağrılması

MADDE 5 – (1) Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasına göre bir ilde yeni

yapı denetim kuruluşuna izin verilmesi hasıl olması durumunda; sıralamada bekleyen kuru-

luşlardan ilk sıradan başlayarak ihtiyaç sayısı kadar kuruluşa Yönetmeliğin 12 nci ve 32 nci

maddelerine göre yapılanmalarını tamamlamaları için 6 ncı maddede belirtilen şartlarda 30

(otuz) gün süre verilerek tebligat yapılır.

(2) Verilen süre içerisinde tebligatta belirtilen şartların sağlanması ve istenilen bilgi ve

belgelerin sunulması halinde varsa belgelerin düzenlenmesi sırasında oluşan maddi hatalar dü-

zeltilerek, Komisyonca izin belgesi verilir.

Çağrının yapılması

MADDE 6 – (1) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendine ve 5 inci maddenin bi-

rinci fıkrasına göre yapılan tebligatlar, kuruluşun Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde belirtilen

adresine, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu kapsamında tebliğ edilir. Tebligatta

verilen süre tebliğ tarihinden itibaren başlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sıralamadan Çıkarma

Kuruluş sıralamasından çıkarılma

MADDE 7 – (1) Yapı denetim faaliyeti yapabilecek kuruluş sıralamasına yerleştirilmiş

kuruluşlardan;

a) Tebligatla verilen süre içerisinde müracaatta bulunmayan kuruluşlar,

b) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendine ve 5 inci maddenin birinci fıkrasına

göre yapılan tebligatla istenilen şartlar ile bilgi ve belgeleri süresi içerisinde sunmayan kuru-

luşlar,

c) Sıralamada iken kuruluş tüzel kişiliğinin tasfiye edildiği veya iflasının sonuçlanmış

olduğu veya merkezinin başka bir şehre taşındığı tespit edilen kuruluşlar,

ç) Sıralamadan çıkmak isteyen kuruluşlar,

sıralamadan çıkarılırlar.

(2) Sıralamadan çıkarılan kuruluşlar izin belgesi almak için yeniden müracaat etmeleri

halinde 4 üncü maddeye göre değerlendirilirler.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Belgesi Geçici Olarak Geri Alınan Kuruluşlar

Belgesi geçici olarak alınmış kuruluşların sıralamaya alınması
MADDE 8 – (1) Denetim izin belgesi geçici olarak geri alınmış kuruluşlardan, Yapı

Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin sekizinci ve aynı Yönetmeliğin geçici
12 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde eksikliklerini tamamlamayarak
yapı denetim izin belgesini geri almayan kuruluşlar;

a) Bakanlıkça, faaliyet gösterdikleri ilde izin belgesi almak üzere başvuruda bulunan
kuruluşlara dair yapılan sıralamanın sonuna, bu konuda Resmî Gazete’de yapılan ilan tarihine
göre yerleştirilirler.

b) Bu hususta yapılan Resmî Gazete ilanında, aynı ilden birden fazla kuruluşa yer ve-
rilmesi halinde, ilanda yer alan kuruluşlardan denetim izin belge numarası küçük olan kuru-
luştan başlanarak sıralamaya yerleştirilirler.

c) Resmî Gazete ilan tarihinde izin belgesi almak üzere başka müracaatların bulunması
ve bunların da sıralamaya alınmaları gerekmesi durumunda, ilanda yer olan kuruluşlar bu mü-
racaatlardan sonra gelecek şekilde sıralamaya yerleştirilir.

(2) Birinci fıkra kapsamında sıralamaya yerleştirilen kuruluşlar için de bu Tebliğ hü-
kümleri uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 9 – (1) 28/7/2013 tarihli ve 28721 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı

Denetimi İzin Belgesi Almak İçin Yapılan Müracaatların Sıralamaya Alınma Esaslarına Dair
Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Sonuçlanmayan izin belgesi başvuruları
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar sonuçlandırılma-

mış yapı denetim izin belgesi işlemleri bu Tebliğe göre sonuçlandırılır.
Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

—— • ——
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TARİFE

MADDE 1 – 30/12/2017 tarihli ve 30286 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avukatlık
Asgari Ücret Tarifesinin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İhtiyari dava arkadaşlığının bir türü olan seri davalar ister ayrı dava konusu yapılsın
ister bir davada birleştirilsin toplamda oniki dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya
için ayrı ayrı tam avukatlık ücretine, toplamda altmış dosyaya kadar açılan seri davalarda her
bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %50’si oranında avukatlık ücretine, toplamda yüzelli dos-
yaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %40’ı oranında avu-
katlık ücretine, toplamda yüzelliden fazla açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam
ücretin %25’i oranında avukatlık ücretine hükmedilir. Duruşmalı işlerde bu şekilde avukatlık
ücretine hükmedilmesi için dosyaya ilişkin tüm duruşmaların aynı gün aynı mahkemede ya-
pılması gerekir.”

MADDE 2 – Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 

Bozüyük 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 6539 

—— • —— 

İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 6540 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

DİŞLİ KUTUSU KOMPLE SATIN ALINACAKTIR. 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası: 2019/353810 

1-  İdarenin a) Adresi: Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR 

b) Telefon ve Faks Numarası: 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60 - 225 72 72 

2- İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 240 adet Dişli Kutusu Komple, teknik 

şartnameler ve resme göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır. 

3- İhalenin a) Yapılacağı yer: TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati: 21.08.2019 - Saat 14:00 

4- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

5- Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 

21.08.2019 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6- İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında 

görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 

adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

7- Teklif edilen bedelin en az  % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8- Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 6590/1-1 

—— • —— 

BİYEL KOMPLE SATIN ALINACAKTIR. 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası: 2019/353748 

1-  İdarenin a) Adresi: Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR 

b) Telefon ve Faks Numarası: 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60 - 225 72 72 

2- İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 480 adet Biyel Komple, teknik şartnameler 

ve resme göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır. 

3- İhalenin a) Yapılacağı yer: TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati: 20.08.2019 - Saat 14:00 

4- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

5- Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 

20.08.2019 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6- İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında 

görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 

adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

7- Teklif edilen bedelin en az  % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8- Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 6591/1-1 



30 Temmuz 2019 – Sayı : 30847 RESMÎ GAZETE Sayfa : 41 

 

RİLNSS TİPİ TENTELİ VAGON ONARIM İŞÇİLİĞİ YAPTIRILACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası: 2019/351839 

1-  İdarenin a) Adresi: Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR 

b) Telefon ve Faks Numarası: 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60 - 225 72 72 

2- İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 33 Adet Rilnss Tipi Tenteli Vagon Onarım 

İşçiliği teknik şartnamesine göre yaptırılacaktır. 

3- İhalenin a) Yapılacağı yer: TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati: 19.08.2019 - Saat 14:00 

4- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

5- Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 

19.08.2019 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6- İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında 

görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 

adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

7- Teklif edilen bedelin en az  % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8- Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 6592/1-1 

—— • —— 

ŞİRKETİMİZ PARKINDA MEVCUT 86 ADET DE 22000 (EMD/GM - G26CW-2) VE 88 

ADET DE33000 (EMD/GM - GT26CW-2) TİPİ LOKOMOTİFLERİN BAKIM,  

ONARIM VE REVİZYONLARINDA KULLANILMAK ÜZERE  

60 KALEM YEDEK MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2019/363870 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/71579 - 0312 309 13 65 

c) Elektronik Posta Adresi : siparissubesi@tcddtasimacilik.gov.tr 

1- İhale konusu malın  

     adı ve miktarı : 60 Kalem Yedek Malzeme 

2- İhalenin yapılacağı yer : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok 

Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4052 no.lu 

oda) / Altındağ İlçesi, Anafartalar Mahallesi Hipodrom 

Caddesi No: 3 Gar-ANKARA / TÜRKİYE 

3- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 

Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiştir. 

4- Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 

23/08/2019 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5- İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez 

Veznesinden KDV dâhil 300,-TL bedelle temin edilebilir. 

6- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

7- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 6620/1-1 
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HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Susurluk Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız 2019/2020 Kampanya Döneminde Fabrika merkez kantarı şeker pancarı alım 

ve gönderme işleri ile İlgili İş Gücü Temini Hizmet Alımı İhalesi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü 

Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.  

İhale Kayıt No : 2019/362282 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Bursa Karayolu 4 Km Susurluk/BALIKESİR  

b) Telefon No : 0 266 865 19 40 (4 HAT) 

c) Faks No : 0 266 865 26 04-05 

2 - İhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 2019-2020 Kampanya döneminde teşekkülümüz 

tarafından üreticilere sözleşmeli olarak üretimi yaptırılan 

şeker pancarının kantarda alımı, tartımı, firesinin 

belirlenmesi, silolanması, siloya alınan pancarların 

muhafazası, yükleme yapılarak fabrikaya gönderilmesi, 

bedele esas şeker varlığının belirlenmesi için numune 

alınması, bunlara bağlı bütün işlerin yürütülmesi ile 

ilgili usul ve esasların belirlenmesi, kullanılacak 

bilgisayar, loadcel indikatör, kantar tablası malzemelerin 

temizlik ve bakımı ile çalışma mahallinin temizliğinin 

toplam 36 kişi ile yapılması işidir. 
 

Çalıştırılacak

Yüklenici

Personeli

Adet

Susurluk Fabrika Merkez 36

FABRİKA TOPLAMI 36

Bölge Adı Kantar Adı

 
 

b) Yapılacağı Yer : Susurluk Şeker Fabrikası merkez kantarı  

c) İşin Süresi : Susurluk Şeker Fabrikası 2019/2020 kampanya dönemidir.  

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Susurluk Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 22.08.2019 Perşembe günü Saat 14.30 

4 - İhale dokümanı Susurluk Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Bursa Karayolu 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 tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.  

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - 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. 

 6615/1-1 
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MEYDAN TAHMİL TAHLİYE HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

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

2019/2020 Kampanya Dönemi Meydan Tahmil Tahliye Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. 

Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale 

Edilecektir. 

İhale kayıt numarası :  2019/359739 

1-İdarenin  

a) adresi :  Bursa Karayolu 4. Km. 10600 Susurluk/BALIKESİR 

b) telefon ve faks numarası :  Tel: 266 865 19 40 (4 Hat) – Faks: 266 865 26 04-5 

2-İhale konusu hizmetin  

a) niteliği, türü ve miktarı :  2019/2020 Kampanya Döneminde Toplam 220.000 

Ton (± %20 toleranslı) Olmak Üzere Meydan Tahmil 

Tahliye Hizmet Alımı İşidir. Fabrikamız İşletme 

Servisi Meydan Tahmil Tahliye Hizmet Alımına Ait; 

boşaltma, parti, biçimlendirme, istif, doldurma, 

uzaklaştırma, karma, katlama, takviye, taşıma, 

temizlik, sıkıştırma ve  düzeltme işlerinin bir bütünlük 

içerisinde prosesi aksatmadan sürekli yapılması işidir. 

b) yapılacağı yer :  Susurluk Şeker Fabrikası 

c) işin süresi :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten sonra İdarece yazılı 

olarak bildirilen tarihte işe başlanır. İşin süresi işe 

başlama tarihinden itibaren Susurluk Şeker Fabrikası 

2019/2020 Rafineri Kampanyası bitimine kadardır. 

3-İhalenin  

a) yapılacağı yer :  Susurluk Şeker Fabrikası Toplantı Salonu Bursa 

Karayolu 4. Km. 10600 Susurluk/BALIKESİR 

b) tarihi ve saati :  21/08/2019 Çarşamba günü, saat 10:30 

 

4 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

4.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 (Yüzonsekiz) Türk Lirası 

karşılığı Susurluk Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Bursa Karayolu Üzeri 4. Km. 10600 

Susurluk/BALIKESİR adresinden satın alınabilir.  

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

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

7-Diğer Hususlar 

7.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.  

7.2. Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale 

Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına 

göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 6572/1-1 
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YAŞ PANCAR POSASI PAKETLEMESİ HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

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

“2019/2020 Kampanya Dönemi Fabrikamız Yaş Pancar Posası Paketlemesi hizmet alımı’’  

T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dâhilinde açık ihale usulü birim fiyat teklif 

ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır 

İhale kayıt numarası : 2019/361262 

1- İdarenin  

a) adresi : Bursa Karayolu Üzeri 4.Km. Susurluk Şeker Fabrikası 

b) telefon ve faks numarası : 0 266 865 19 40 (4 Hat) – 0 266 865 26 04-05 

c) elektronik posta adresi (varsa) : 

2- İhale konusu hizmetin  

a) niteliği, türü ve miktarı : 20.000 ton yaş pancar posasının +/- % 20 Toleransla 

paketlenmesi, depolama alanına taşınması, nakliye 

araçlarına yüklenmesi makinelerin bakım ve 

tamiratlarının yapılması işini kapsamaktadır. 

b) yapılacağı yer : Fabrikamız Yaş Pancar Posası Paketleme tesisleri 

c) işin süresi : 70 gün (Yetmiş) Takvim Günü (± 20 toleranslı) 

3- İhalenin  

a) yapılacağı yer : Susurluk Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) tarihi ve saati : 21.08.2019 Çarşamba günü saat.14:30 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler:  

4. 1- İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.   

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

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 (Yüzonsekiz) Türk Lirası 

karşılığı Susurluk Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.  

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

8-Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Susurluk Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi 

adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

9-İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, 

işin tamamı için teklif verilecektir 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi)  

takvim günü olmalıdır. 

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13-Diğer Hususlar 

13.1. İsteklinin teklifini postayla göndermesi halinde dahi, T.Ş.F.A.Ş Genel Müdürlüğü 

Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliğinin 24. ve 25. Maddesi uyarınca eksiltme veya pazarlık 

yapılabileceğinden, isteklinin kanuni temsilcisinin noter onaylı belge aslı ile birlikte ihale gün ve 

saatinde hazır bulunması gerekmektedir. Kanuni temsilcinin ihale gün ve saatinde komisyon 

toplantı yerinde bulunmaması halinde postayla gönderilen teklif nihai teklif sayılacaktır.  

13.2. İş bu şartname konusu hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, İdare 

ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 6573/1-1 
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ASTARSIZ POLİPROPİLEN KRİSTAL ŞEKER AMBALAJ TORBASI 
ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız 2019/2020 Kampanya Dönemi ihtiyacı (± % 20 toleranslı) 300.000 Adet 
Astarsız Polipropilen Kristal Şeker Ambalaj Torbası mal alımı işi Açık İhale Usulü İle İhale 
Edilecektir.  

İhale Kayıt No : 2019\359779 
1- İdarenin 
a) adresi : Yaşar Kemal Cad. 5. Km AĞRI 
b) telefon ve faks numarası : 0 472 215 38 45 0 472 215 35 80 
2- İhale konusu malın 
a)Niteliği, türü ve miktarı : (± % 20 toleranslı) 300.000 Adet Astarsız Polipropilen 

Kristal Ş Şeker Ambalaj Torbası mal alımı  
b) Teslim Yeri : Ağrı Şeker Fabrikası Malzeme Ambarı 
c) İşin süresi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip yüklenici belirtilen 

temrin programına göre (Eylül ayı 150.000 adet Ekim Ayı 
150.000 adet) teslim edilecektir.  

3- İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Ağrı Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve Saati : 21.08.2019 Saat 14:00 
4- İhale dokümanı Ağrı Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Yaşar Kemal Cad. 5. Km AĞRI 

adresinde görülebilir ve 236,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 
olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5- Polipropilen torbalar "Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler 
Yönetmeliği" (R.G. : 29.12.2011 tarih 28157 sayılı 3. mükerrer) ile "Türk Gıda Kodeksi Gıda ile 
Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği" (Tebliğ No:2013/34) hüküm ve esaslarına 
uygun olarak üretilecektir. "Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemelerin 
Bileşenlerinin Migrasyon Testi için Temel Kurallar Tebliği" (Tebliğ No:2005/34) ve "Türk Gıda 
Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemelerin Bileşenlerinin Migrasyon Testinde 
Kullanılan Gıda Benzerleri Listesi Tebliği" (Tebliğ No:2013/35) hükümlerine göre polipropilen 
ambalaj torbalarına ait (Referans 03.03 numaralı, katı halde kristal ya da toz şeker için Gıda 
Benzeri E ile) son 1 (bir) yıl içinde yaptırılmış "Toplam Migrasyon Testi Analiz Raporu"nu 
İdareye teslim edilecektir. İdareye bu analiz raporunu teslim etmeyen ve analiz sonucu uygun 
olmayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6-İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge: İşletme Kayıt Belgesi 
7-Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri 

tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya 
benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesinin 
sunulması gerekir. 

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

9- Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. 
10- Teklifler,21/08/2019 Çarşamba Günü Saat 14:00’e kadar Ağrı Şeker Fabrikası 

Haberleşme Servisi Yaşar Kemal Cad. 5. Km AĞRI adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü 
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

11- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, 
ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

12- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 
olmalıdır. 

13- 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. 

 6635/1-1 
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NAKLİYE HİZMETİ ALINACAKTIR 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğünden: 

MERSİN, İSKENDERUN VE ÇEVRESİNDEKİ LİMANLARDAN MERKEZ, 

TAŞUCU KLM VE BÖLGELERE NAKLİYE İŞİ HİZMET ALIMI TPAO Mal ve Hizmet Alımı 

Yönetmeliği İhale Usulü (Madde-23) göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin 

ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:  

İhale Kayıt Numarası : 2019/361034 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No. 10   06530 ÇANKAYA/ 

ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 312 207 2000 - 312 286 9073 

c) Elektronik Posta Adresi : ihale@tp.gov.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi : https://www.tp.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin 

  a) Türkiye Petrolleri adına yurtdışından satın alınarak, 

Mersin, İskenderun ve çevresindeki limanlara getirilen 

çeşitli malzeme ve ekipmanın şartname hükümleri 

çerçevesinde elleçlemesinin yapılarak Ankara Genel 

Müdürlük, Batman, Adıyaman, Trakya Bölge 

Müdürlükleri ve Taşucu Kıyı Lojistik Merkezi’ne TIR 

veya Kamyon ile taşıması işidir. . 

  b) Yapılacağı yer: Mersin, İskenderun ve Çevresi 

Limanlar, Adana Hava Limanı, TPAO Batman, 

Adıyaman, Trakya Bölge Müdürlükleri, Ankara Genel 

Müdürlük Merkez, Maliköy, Taşucu KLM, ve TPAO 

saha faaliyetlerinin olduğu tüm sahalar. 

  c) Süresi: İşin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 1 

yıldır (365 gün). 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TPAO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / Yeni İhale Salonu 

Söğütözü Mah. 2180. Cad. No. 10   06530 ÇANKAYA / 

ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 20.08.2019 - 14:30 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  
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4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;  

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki 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 Şartnamede belirlenen teklif mektubu.  

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.  

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz ancak R 

belgesine sahip istekliler her bir iş için kendilerine ait araçların yetersiz kalması halinde istenilen 

yeterliliğe sahip araçlarla taşımayı gerçekleştirebilirler. 

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali 

müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, 

standart forma uygun belge,  

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.2.1. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Mali durumu göstermek üzere 

bankalardan temin edilecek yeterlilik belgesi banka referans mektubudur 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.3.1. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen, en az 15 (Onbeş) adet treyler, 10 (On) 

adet kamyon ve 5 adet 30 - 80 ton arasındaki yükleri taşıyacak kapasitedeki lowbedin mülkiyetine 

ya da kullanma hakkına sahip olunduğuna dair belge, 

4.3.2. Karayolu Taşıma Yönetmeliği gereği ihale konusu işe uygun Yetki belgesinin (C2, 

L türü, R türü veya TİO belgesi ) aslı veya onaylı fotokopisi, 

4.3.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen; Mersin Belediyesi sınırları içerisinde 

etrafı tel örgü ile çevrili, en az 10.000 M² saha içerisinde en az 500 M² kapalı ambarı veya 

sundurması olan ve özel güvenlik koruması altında aydınlatması bulunan sahaya sahip olmaları 

veya bu özelliklerde bir saha kiralayacak olmaları durumunda, ihalenin İstekli üzerinde kalması 

halinde sahanın en az bir yıl süreyle kullanım hakkına sahip olacaklarına dair yer sahibinden 

alacakları noter onaylı taahhütnamenin, sahanın bulunduğu yeri belirten harita ve krokisi, 

fotoğrafları ile birlikte ibraz edilmesi, 

4.3.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen; Liman dışındaki depoya getirilen 

konteynerleri vasıtalardan tahliye etmek, konteynerlerin içlerinin boşaltılması ve boşaltılan 

yüklerin elleçlenmesi ve tekrar vasıtalara yükletilmesinin temini için; yüklenicinin, bıçak aralığı 
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minimum 240 cm ve taşıma kapasitesi minimum 6 ton olan en az 2 adet forklift ile en az 1 adet 

vince sahip olmaları veya bir yıl süreyle kullanım hakkına sahip olduklarını noter onaylı kira 

sözleşmeleri ile belgelemeleri 

4.3.5. İş deneyimini gösteren belgeler: İdarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya 

benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeleri (İş Bitirme) ibraz edecektir. 

İstekli, teklif ettiği bedelin en az %40’ı oranında, ihale konusu hizmet veya benzer 

hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesini TPAO’ye ibraz edecektir. 

İş ortaklıklarında pilot ortağın, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer 

ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. 

Ancak diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, asgari iş deneyim tutarının 

%30’undan az olamaz. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. Kamu veya özel sektörde sözleşme ile bağıtlanmış, her türlü kara yolu yük 

taşımacılığı ve/veya taşıt kiralama işleri ayrı ayrı veya birlikte yapıldığında iş deneyimi olarak 

kabul edilecektir. 

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

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TL (İkiyüz elli Türk Lirası) 

karşılığı TPAO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığı 6. Kat Oda        

No: 618 Söğütözü Mah. 2180.Cad. No: 10   06530 Çankaya / ANKARA adresinden satın 

alınabilir.  

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TPAO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / YENİ İHALE 

SALONU Söğütözü Mah. 2180. Cad. No. 10   06530 Söğütözü - ÇANKAYA / ANKARA adresine 

elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine 

bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. İstekliler söz 

konusu hizmet alımın tamamı için teklif verebilecektir. 

10- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim 

günüdür.  

9 - Teklif bedelinin %3 oranında geçici teminat verilecektir. 

11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

12 - Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 (g) kapsamında olup, (ceza ve 

yasaklama hükümleri hariç) TPAO Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği’ne göre 

yapılmaktadır. 6622/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Altıntaş Kaymakamlığı Milli Emlak Servis Şefliğinden: 

Kütahya İli, Altıntaş İlçesi, Genişler Köyünde bulunan, mülkiyeti Hazineye ait; J24D23-A 

pafta, 2427 parsel no.lu, 97.033,31 m² yüzölçümlü, Ham Toprak vasıflı taşınmaz muhammen 

bedeli 2.911.000,00 TL, geçici teminat miktarı 582.200,00 TL’den 04/09/2019 tarihinde saat 

10:00’ da 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile İlçe Milli 

Emlak Servis Şefliği odasında yapılacak ihale ile satılacaktır. 

İhaleye katılacak isteklilerin ikametgah belgesi, nüfus cüzdan örneği, geçici teminatı 

yatırdıklarına dair makbuzları veya geçici teminat mektubunu, tüzel kişiler ise ayrıca yılı içinde 

alınmış kayıtlı olduğu oda sicil kaydı, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak 

kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerinin 

aslını veya noter tasdikli örneğini,  İhaleye Ortaklık şeklinde iştirak halinde noter tasdikli ortaklık 

girişim belgesi ve her ortak için ilgisine göre istenen tüm belgeler ile Vekaleten ihaleye 

katılacakların noter tasdikli vekaletnamelerini ve gerçek kişilerden istenen tüm belgeleri, ihale 

saatine kadar komisyon başkanlığına vermeleri zorunludur. 

İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri 

iadeli taahhütlü bir mektupla gönderebilirler. Posta ile yapılacak tekliflerdeki gecikmelerde, teklif 

işleme alınmaz. Şartname ve ekleri ihale saati öncesinde Altıntaş Kaymakamlığı Milli Emlak 

Servis Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İhale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir. 6490/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Milli Savunma Bakanlığından: 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 58’inci maddesine göre KYK Mimarlık ve İnşaat 

Sanayi Ticaret Limited Şirketi ile bu şirketin % 50’den fazla hissesine sahip ortağı Emre KIYAK 

hakkında verilen ve 27 Mart 2019 tarihli ve 30727 sayılı Resmi Gazete’nin 99 sayfasında 

yayımlanan yasaklama kararı ile ilgili olarak; Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8’inci İdari Dava 

Dairesi tarafından 04 Temmuz 2019 tarihli ve Esas No:2019/665 sayılı karar ile, yürütmenin 

durdurulmasına karar verilmiştir. Bu karar gereğince idarenin, davanın esasına ilişkin hakları saklı 

kalmak kaydıyla yasaklama kararının uygulanması durdurulmuştur. 

Duyurulur. 6632/1-1 

—— • —— 

Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İPTAL İLANI 

23 Temmuz 2019 tarih ve 30840 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan aşağıda belirtilen 

öğretim üyesi ilanlarımız iptal edilmiştir.  
 

İlan No 
AKA. 

UNVAN BİRİM BÖLÜM 
ANABİLİM 

DALI 
ÖZEL 
ŞART 

ÖÜ2019-

3/01 
Profesör 

SAĞLIK 

BİLİMLERİ 
FAKÜLTESİ 

BESLENME VE 

DİYETETİK 

TOPLU 

BESLENME 
 

ÖÜ2019-
3/06 

Doçent 
TEKNOLOJİ 
FKAÜLTESİ 

ELEKTRİK 
MÜHENDİSLİĞİ 

DEVRELER 

VE 

SİSTEMLER 

 

ÖÜ2019-

3/07 

DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 

EDEBİYAT 

FAKÜLTESİ 

DOĞU DİLLERİ VE 

EDEBİYATLARI 

ARAP DİLİ VE 

EDEBİYATI 
 

 6633/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

 

 6511/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 
 6634/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

 
 6624/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

 
 6625/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

 
 6626/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

 
 6627/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

 
 6628/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

 
 6629/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

 
 6630/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

 
 6631/1-1 

  



Sayfa : 60 RESMÎ GAZETE 30 Temmuz 2019 – Sayı : 30847 

 

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İlan Tarihi : 30.07.2019 

Son Başvuru Tarihi : 13.08.2019 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile 

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri uyarınca 

aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Başvuru yapacak adayların, ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi 

içerisinde teslim etmeleri gereklidir. 

PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe 

2- Özgeçmiş (YÖK formatında) 

3- 2 adet vesikalık fotoğraf 

4- Nüfus cüzdanının onaylı sureti 

5- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik 

belgesi) 

(Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 

olması gereklidir) 

6-İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Kriterlerine uygun olarak Akademik Çalışmalar Puanlama Tablosunun (EK 1) bizzat aday 

tarafından çalışmalarının detaylı bir şekilde doldurularak (puan hesaplamaları yapılmış ) 1 adet 

çıktı halinde dilekçesine eklenmesi, gerekmektedir. Jüri üyelerine gönderilecek dosyalarda da her 

sayfası imzalı şekilde bu belgelerin konulması gerekmektedir. 

7- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 1 adet dosya 5 adet CD 

DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe 

2- Özgeçmiş (YÖK formatında) 

3- 2 adet vesikalık fotoğraf 

4- Nüfus cüzdanının onaylı sureti 

5- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik 

belgesi) 

(Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 

olması gereklidir) 

6-İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Kriterlerine uygun olarak Akademik Çalışmalar Puanlama Tablosunun (EK 1) bizzat aday 

tarafından çalışmalarının detaylı bir şekilde doldurularak (puan hesaplamaları yapılmış ) 1 adet 

çıktı halinde dilekçesine eklenmesi, gerekmektedir. Jüri üyelerine gönderilecek dosyalarda da her 

sayfası imzalı şekilde bu belgelerin konulması gerekmektedir. 
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7-YDS'den en az 65 puan veya Yükseköğretim Kurumunca eşdeğerliği kabul edilen bir 

yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini 

İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerde tamamlamış olmak. 

8- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD 

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe 

2- Özgeçmiş (YÖK formatında) 

3- 2 adet vesikalık fotoğraf 

4- Nüfus cüzdanının onaylı sureti 

5- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi) 

(Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 

olması gereklidir) 

6-İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Kriterlerine uygun olarak Akademik Çalışmalar Puanlama Tablosunun (EK 1) bizzat aday 

tarafından çalışmalarının detaylı bir şekilde doldurularak (puan hesaplamaları yapılmış ) 1 adet 

çıktı halinde dilekçesine eklenmesi, gerekmektedir. Jüri üyelerine gönderilecek dosyalarda da her 

sayfası imzalı şekilde bu belgelerin konulması gerekmektedir. 

7-YDS'den en az 60 puan veya Yükseköğretim Kurumunca eşdeğerliği kabul edilen bir 

yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini 

İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerde tamamlamış olmak. 

8- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD 

Adayların Üniversitemize şahsen, noter onaylı vekaletle veya yazılı olarak yetkilendirdiği 

kişi vasıtası ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi 

içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılan başvurular 

kabul edilmeyecektir.  

İlanımıza www.ayvansaray.edu.tr adresinden ulaşılabilir 

 

FAKÜLTE/ 

YÜKSEKOKUL 

BÖLÜM/ 

PROGRAM 

KADRO 

ÜNVANI 

KADRO 

SAYISI KOŞULLAR 

İktisadi, İdari ve 

Sosyal Bilimler 

Fakültesi 

Psikoloji Profesör 1 
Psikoloji alanında çalışmalar yapmış 

olmak. 

İktisadi, İdari ve 

Sosyal Bilimler 

Fakültesi 

Psikoloji Doçent 1 
Psikoloji alanında çalışmalar yapmış 

olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 
Doçent 1 

Yapay zeka alanında çalışmalar yapmış 

olmak 

Mühendislik 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

Dr. 

Öğretim 

Üyesi 

1 
Elektrik Mühendisliği alanında doktora 

yapmış olmak. 

 6618/1-1 
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Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden: 

İDARE MEMURU ÖĞRENCİSİ ALIM İLANI 

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce sözlü sınav ve mülakat ile 9-5'inci dereceli 

kadrolara 300 idare memurluğu öğrencisi alınacaktır. 

1) BAŞVURU YERİ VE TARİHLERİ: 

19.08.2019 tarihinde başlayıp 02.09.2019 tarihi mesai saati bitimine kadar Ağır Ceza 

Cumhuriyet Başsavcılıklarına bağlı bilgi işlem şube müdürlükleri, şeflikleri ve bürolarına bizzat 

yapılacak, posta yoluyla yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

2) BAŞVURU ŞARTLARI: 

a) Adaylarda aranacak şartlar; 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil 

Yönetmeliği ile Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş, 

Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 29'uncu maddesi hükümleri gereğince adayların aşağıdaki 

şartları taşımaları gerekmektedir. 

-Türk Vatandaşı olmak, 

-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 

devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 

irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 

fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 

veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 

-Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla erkek adaylar için askerlikle ilgisi 

bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik 

hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak, 

-Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 02/09/2019 itibariyle 18 yaşını doldurmuş, 

merkezi sınav (KPSS LİSANS Genel Yetenek- Genel Kültür Sınavı 22 Temmuz 2018 tarihinde 

yapılmıştır.) tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak (22/07/1983 ve sonrası doğumlu olanlar), 

-Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması 

sözlü sınav ve mülakat sonucunda başarılı olan adaylar için yaptırılacaktır.) 

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü 

olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik 

ve benzeri engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri 

olarak belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık 

kurulu raporu ile belgelemek, (sağlık kurulu raporu sözlü sınav ve mülakat sonucunda başarılı 

olan adaylardan istenecektir.) 

-2018 KPSS LİSANS sınavı KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak, 

-En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği 

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun 

olmak, 
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b) Başvuruda istenecek belgeler; 

-Başvuru Formu (Ek-1), 

-Adlî sicil ve arşiv kaydının bulunmadığına dair (adayların devam eden veya sonuçlanan 

soruşturma ve kovuşturmaların olup olmadığını, var ise suçun niteliği ve mahkeme bilgilerini 

belirtir imzalı ve yazılı beyana ek olarak www.turkiye.gov.tr adresinde 'Adli Sicil Kaydı 

Sorgulama' ekranından alacakları çıktı belgesi) beyanı, 

-Öğrenim durumlarını gösteren belgenin noter onaylı sureti ya da ilgili kurumunca 

(üniversite veya fakülte yetkilisi, adliye yazı işleri müdürü vb.) verilen onaylı örneği (adaylar 

başvuru sırasında öğrenim durumlarını gösteren belgenin aslını ibraz etmeleri halinde başvuruyu 

kabul eden memur tarafından da onaylanabilecektir), 

-2018 KPSS LİSANS sınavı KPSSP3 puan türünü gösterir sınav sonuç belgesinin çıktısı, 

-Son altı ay içinde çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf (6x9) (Kamu Kurum ve 

Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun), 

-Fotoğraflı özgeçmiş(Ek-2), 

-Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlık numarası bulunan fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus 

cüzdanı veya pasaport) fotokopisi, 

-Kamu kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapmış 

olanlardan görev yaptıkları kurumdan alacakları hizmet belgesi, 

- Sınav başvuru tarihi itibarıyla güncel askerlik durum belgesi (askerliği tecilli olanlardan 

tecilli olduğuna dair belge, askerliği yapmış olanlardan terhis olduğuna dair belge, askerlikten 

muaf olanlardan muafiyete ilişkin sağlık raporu veya muafiyet belgesi. www.turkiye.gov.tr 

adresinden alınmış çıktılar kabul edilebilir.), 

www.turkiye.gov.tr adresinden alınacak ve durumunu belirtir her türlü belge, başvuruyu 

alan görevli memur tarafından doğrulanması şartıyla kullanılabilecektir. 

3) SÖZLÜ SINAV VE MÜLAKAT: 

-Sözlü sınav ve mülakata, 2018 KPSS LİSANS sınavına katılıp KPSSP3 puan türünden 

70 ve daha yukarı puan alan öğrenci adaylarından en yüksek puandan başlamak üzere Bakanlıkça 

belirlenen (300) kadro sayısının 5 katı (1500) idare memurluğu öğrenci adayı çağrılacaktır. 

-Sözlü sınav ve mülakata girecek adayların isimleri, sınav yerleri ile sözlü sınav tarihleri 

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü internet sitesinden (www.cte.adalet.gov.tr) bilahare ilân 

edilecektir. 

- Sözlü sınav ve mülakata çağrılan adayların yanlarında Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlık 

numarası bulunan fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport) getirmeleri 

gerekmektedir. 

a) Sözlü sınav; 

- İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi 40, 
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- Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20, 

- Genel kültür 40, 

puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. İlgilinin atanacağı 

kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; genel hukuk, infaz mevzuatı ve ceza infaz 

kurumu idaresine ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır. 

b) Mülâkat; 

- İlgilinin davranışı ve genel fiziki durumu 50, 

- Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 50, 

puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Öğrenci adayının sözlü 

sınavda ve mülâkatta başarılı sayılabilmesi için her birinden 100 tam puan üzerinden en az 70 

puan alması gerekmektedir. 

4) NİHAİ BAŞARI LİSTESİ: 

Nihai başarı listesi, adayların merkezi sınav, sözlü sınav ve mülakatta aldıkları puanların 

aritmetik ortalamasına göre belirlenerek sınavın bitimini takip eden on gün içerisinde 

www.cte.adalet.gov.tr adresinde ilân edilecektir. 

Nihai başarı listesinde, puanların eşit olması halinde; sırasıyla merkezi sınav puanı, sözlü 

sınav puanı, mülakat puanı ve diploma notu yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. 

Sınavı kazanan adayların, öğrenciliğe kabulde istenecek belgelerle birlikte, tebliğ 

tarihinden itibaren 15 gün içinde Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ankara Eğitim 

Merkezi Müdürlüğü İncek Yerleşkesi, Ahlatlıbel Mah. 1859. Cad. No:42 Çankaya/ANKARA 

adresine bizzat başvurmaları gerekmektedir. 

5) SINAVI KAZANANLARDAN İSTENİLECEK BELGELER 

- Adli sicil kaydı olup olmadığına, hakkında devam eden bir ceza soruşturması veya 

kovuşturması bulunup bulunmadığına dair yazılı beyanı, 

- Güvenlik soruşturma ve araştırma formu (Genel Müdürlük internet adresinden temin 

edilecek bu formun 2 adet hazırlanması ve bilgisayar ile doldurulması, yer alacak ifadelerde 

kısaltma yapılmaması, fotoğraf yapıştırılarak imzalanması gerekmektedir), 

- Erkek adaylardan askerlikle ilişiği olmadığına dair belge, 

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü 

olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik 

ve benzeri engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri 

olarak belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık 

kurulu raporu ile belgelemek, 

- Öğrenim belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti, 

Süresinde başvurmayanlar, istenilen belgeleri süresinde ibraz etmeyenler ve öğrenciliğe 

başvuru şartlarını taşımadıkları sonradan tespit edilenlerin yerine nihaî başarı listesindeki 

sıralamaya göre eğitimin başladığı tarihe kadar öğrenci adayı alınacaktır. Eğitimin başladığı 

tarihten itibaren mazeretlerine bakılmaksızın öğrenci adayı alımı yapılmayacaktır. 
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Eğitime başladıkları tarihte, sağlık raporu ve güvenlik soruşturması işlemleri 

tamamlanmamış olanlar için geçici kayıt yapılacaktır. Sağlık raporunun tamamlanması ve 

güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanmasından sonra kesin kayıt yapılacaktır. Sağlık 

raporunun ibraz edilememesi veya güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması halinde 

adayların öğrencilikle ilişikleri kesilecek ve yerlerine öğrenci adayı alınmayacaktır. 

6) ÖZEL HÜKÜMLER 

- Hizmet öncesi eğitim alan öğrencilere, eğitim süresince (3000) gösterge rakamının 

memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda harçlık ödenecektir. 

- Hizmet öncesi eğitimin süresi eğitim kurulu tarafından belirlenen 5 aylık süredir. Ceza 

İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ankara Eğitim Merkezi Müdürlüğünde yapılacak 

hizmet öncesi eğitim, isteğe bağlı olarak yatılı şekilde sürdürülür. Eğitim merkezlerinin ve yatılı 

tesislerinin her türlü gereksinimi, giderleri ve hizmet öncesi eğitime alınanların resmî kıyafet ve 

harçlıkları Bakanlık bütçesinden karşılanır. Eğitim merkezlerinde yatılı olarak kalmayan idare 

memurluğu öğrencileri, bu hizmetlerden yararlanmamaları karşılığı herhangi bir hak talep 

edemezler. 

- Eğitim görenler, eğitim süresi içinde kendilerine öğretilen konularda yazılı, sözlü 

ve/veya uygulamalı sınava alınacaktır. Hizmet öncesi eğitimi başarı ile tamamlayan idare 

memurluğu öğrencilerinin idare memurluğuna atamaları yapılacaktır. 

- Başarısız olan öğrenci adaylarının eğitim merkezi ile ilişiği kesilecektir. Başarısızlıkları 

veya sağlık durumları dışındaki nedenlerle öğrenciliği sona erdirilenler veya isteği ile 

öğrencilikten ayrılanlar, kendileri için yapılmış bulunan bütün giderleri iki katı olarak karşılamak 

zorundadırlar. 

- Ataması yapıldıktan sonra, sağlık nedeniyle görevini yapmaya devam edemeyecekler 

hariç olmak üzere herhangi bir sebeple mecburi hizmet yükümlülüğü dolmadan görevinden 

çekilenler ile görevi ile ilişiği kesilenler kendileri için yapılmış bütün giderleri, görev 

yapmadıkları süre ile orantılı ve iki katı olarak ödemek zorundadırlar. 

- Hizmet öncesi eğitim görerek ataması yapılanlar her öğretim yılı karşılığında iki yıl süre 

ile mecburî hizmetle yükümlüdürler. 

İletişim : Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personel Planlama ve İstihdam Bürosu 

Telefon : 0312 507 04 00 

 

DUYURULUR. 

EK: 

Ek-1 Başvuru Formu 

Ek-2 Fotoğraflı Özgeçmiş 

Ek-3 İdare Memurluğu Tanıtımı 

Ek-4 Sınav Takvimi 
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Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI:  Bilge Türk Eğitim Kültür Vakfı  

VAKFEDENLER: Güngör Azim TUNA. 

VAKFIN İKAMETGAHI:  İSTANBUL 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU:  İstanbul 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 30.05.2019 tarihli E:2018/395, K:2019/281 

sayılı kararı.  

VAKFIN AMACI: Medeniyetimizin temel dayanakları olan ilim, hikmet ve irfanı 

özümsemiş profesyonel, disiplinli, kalifiye, erdemli ve ahlaklı bilge insanları yetiştirmek; Eğitim 

alanında devlet düzeyinde yapılan çalışmalara katkı sağlamak, Türk kültür ve medeniyet 

coğrafyasında yaşayan halklar arasında, dostane ilişkiler kurarak, ortak kültür mirasını korumak 

ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmek. 

VAKFIN MAL VARLIĞI : 75.000-TL (YetmişbeşbinTürkLirası) Nakit     

YÖNETİM KURULU: Güngör Azim TUNA, Emek ÜŞENMEZ, Osman OKYAY, Semih 

SERT, Recep İNCECİK, Murat ADALI, Mehmet Ali ŞENOL. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:  

Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakların nereye devredileceği Mütevelli Heyeti 

üyelerinin üçte iki (2/3) çoğunluğunun kararıyla belirlenir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 6574/1-1 

—— • —— 

Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI : Murat Kantarcı Eğitim Sağlık Spor ve Kültür Vakfı. 

VAKFEDENLER : Murat KANTARCI, Fatma KANTARCI, Hakan KANTARCI, Ebru 

KANTARCI KAYAOĞLU, Murat Serkan KANTARCI. 

VAKFIN İKAMETGÂHI : KAYSERİ. 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU:  

Kayseri 8. Asliye Hukuk Mahkemesinin 14/06/2019 tarihinde tavzih edilen 30/04/2019 

tarihli ve E:2019/35, K:2019/152 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI : Çocuklar, gençler ve yetişkinlerin fikri ve bedeni gelişmelerini, 

eğitimlerini sağlamak, hür ve demokratik toplumlarda gelişmiş olan yüksek değer ve inançların 

korunma ve idamesinde kendilerine düşen sorumluluk duygusunu kuvvetlendirmek ve kültürel 

gelişmelerine hizmet etmek ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI : 1.000.000,00 TL (BirmilyonTürkLirası). 

YÖNETİM KURULU : Murat KANTARCI, Hakan KANTARCI, Ebru KANTARCI 

KAYAOĞLU. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ : Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Murat KANTARCI’nın soyundan gelenlerin kurduğu bir 

vakfa, böyle bir vakıf yoksa konusuna en yakın olan bir başka vakfa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

 6575/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

–– Dışişleri Bakanlığı Memurlarının Yurtdışına Sürekli Görevle Atanmasına

İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

–– Dışişleri Uzmanlığı Yönetmeliği

–– Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

–– Denizcilik Koordinasyon Komisyonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

–– Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlar ile Platform ve Altyapı İşletmecilerinin

Uymaları Gereken İdari ve Mali Şartlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kablolu Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uydu Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Yapı Denetimi İzin Belgesi Almak İçin Yapılan Müracaatların Değerlendirilmesi

ve Sıralamaya Alınmasına Dair Tebliğ

–– Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife

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


