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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Türkiye Adalet Akademisinden:

ASKERÎ YARGI HÂKİM ADAYLARI İLE AVUKAT VE NOTER ADAYLARININ

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİNDEKİ MESLEK ÖNCESİ EĞİTİMLERİ

HAKKINDA YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/4/2016 tarihli ve 29694 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Askerî

Yargı Hâkim Adayları ile Avukat ve Noter Adaylarının Türkiye Adalet Akademisindeki Meslek

Öncesi Eğitimleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Adalet Akademisi Başkanı yürütür.

—— • ——
Türkiye Adalet Akademisinden:

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ DANIŞMA KURULLARI VE KOMİSYONLARININ

KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/2/2016 tarihli ve 29636 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Adalet Akademisi Danışma Kurulları ve Komisyonlarının Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları

Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Adalet Akademisi Başkanı yürütür.
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Türkiye Adalet Akademisinden:
TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULU ÇALIŞMA USUL VE 

ESASLARI İLE DENETİM KURULU HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/2/2016 tarihli ve 29638 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
Adalet Akademisi Genel Kurulu Çalışma Usul ve Esasları ile Denetim Kurulu Hakkında Yö-
netmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Adalet Akademisi Başkanı yürütür.

—— • ——
Türkiye Adalet Akademisinden:

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ HİZMETLERİNDEN YARARLANMA VE 
ÜCRETLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/2/2016 tarihli ve 29636 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
Adalet Akademisi Hizmetlerinden Yararlanma ve Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Adalet Akademisi Başkanı yürütür.

—— • ——
Türkiye Adalet Akademisinden:

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME 
VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

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

met gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Türkiye Adalet Akademisinde görev yapan
personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Adalet Akademisinde 14/7/1965 tarihli ve

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapan Akademi personelinden, 5 inci mad-
dede belirtilen görevlere, görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kap-
sar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka-

nununa, 2/5/2019 tarihli ve 30762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 34 sayılı Türkiye Adalet
Akademisi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 15 inci maddesi ile 15/3/1999 tarihli
ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşla-
rında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine
dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademi: Türkiye Adalet Akademisini,
b) Akademi personeli: Akademi kadrolarında 657 sayılı Kanuna tabi olarak görev ya-

panları,
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c) Alt görev: 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu madde-
sinde belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

ç) Aynı düzeyde görev:  Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta
ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

d) Başkan: Türkiye Adalet Akademisi Başkanını,
e) Başkanlık: Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığını,
f) Daire başkanı: Türkiye Adalet Akademisinde görev yapan daire başkanlarını,
g) Görev grupları: Aynı düzey görevler ile benzer görevlerin yer aldığı grupları,
ğ) Görevde yükselme: 657 sayılı Kanuna tabi görevlerden 5 inci maddede sayılan gö-

revlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,
h) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme suretiyle atanacak olanların tabi tutu-

lacağı yazılı ve sözlü sınavı,
ı) Hizmet süresi: 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin  (B)  bendi çerçevesinde he-

saplanan süreleri, 
i) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,
j) Sınav kurulu: Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına ilişkin çalışmaları

yürütmek üzere Başkan tarafından oluşturulacak kurulu,
k) Unvan değişikliği: Başka bir kadroda görevliyken, en az orta öğretim düzeyindeki

mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,
l) Unvan değişikliği sınavı: Unvan değişikliği suretiyle atanacakların tabi tutulacağı

yazılı ve sözlü sınavı,
m) Üst görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde belir-

tilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görev grupları
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine

tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.
(2) Görevde yükselmeye tabi hizmet grupları şunlardır:
a) Yönetim hizmetleri grubu:
1) Şube müdürü.
2) Koruma ve güvenlik şefi.
b) Araştırma,  planlama ve savunma hizmetleri grubu:
1) Uzman ve sivil savunma uzmanı.
c) İdari hizmetler grubu:
1) Sayman.
2) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni,  bilgisayar işletmeni,  memur, ayniyat memuru,

veznedar, sekreter, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför.
ç) Yardımcı hizmetler grubu:
1) Hizmetli.
(3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar şunlardır:
a) Avukat, mütercim, psikolog, sosyal çalışmacı, kütüphaneci, programcı, teknisyen,

grafiker.
Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar
MADDE 6 – (1) Görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki genel

şartlar aranır:
a) Görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavında başarılı olmak.
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b) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet süresi şartla-
rına sahip olmak.

c) İlan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak
üzere, Akademide en az bir yıldır görev yapıyor olmak. 

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar 
MADDE 7 – (1) 5 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılan unvanlara görevde yükselme

suretiyle atanabilmek için genel şartların yanı sıra aşağıdaki özel şartlar aranır: 
a) Şube müdürü, sivil savunma uzmanı ve uzman kadrolarına atanabilmek için; 
1) En az dört yıllık yüksekokul, fakülte veya adalet yüksekokulu, meslek yüksekokul-

larının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmak,
2) Son bir yılı Akademide olmak üzere koruma ve güvenlik şefi, memur, ayniyat me-

muru, veznedar, teknisyen, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, kütüpha-
neci, sayman ve programcı kadrolarında toplam en az altı yıl hizmeti bulunmak,

b) Koruma ve güvenlik şefi kadrolarına atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Son bir yılı Akademide olmak üzere en az iki yıl koruma ve güvenlik görevlisi olarak

çalışmış olmak,
c) Sayman kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,
2) Son bir yılı Akademide olmak üzere en az beş yıl hizmeti bulunmak,
ç) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, ayniyat memuru, veznedar

kadrolarına atanabilmek için;
1) En az ortaöğrenim mezunu olmak, 
2) Fakülte/yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokul-

larının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi
okulların ticaret ya da bilgisayar bölümlerinden mezun olmak veya en az lise veya dengi okul
mezunu olup, başvuru tarihinde Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurumu ve ku-
ruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bu-
lunmak,

3) Son bir yılı Akademide olmak üzere en az iki yıl hizmetli olarak çalışmış olmak, 
d) Sekreter kadrosuna atanabilmek için; 
1) En az ortaöğrenim mezunu olmak, 
2) Son bir yılı Akademide olmak üzere en az iki yıl hizmetli olarak çalışmış olmak, 
e) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna atanabilmek için; 
1) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen

şartları taşımak, 
2) Son bir yılı Akademide olmak üzere en az iki yıl hizmetli olarak çalışmış olmak, 
f) Şoför kadrosuna atanabilmek için; 
1) En az ortaöğrenim mezunu olmak, 
2) Hizmetin özelliğine göre sınav ilanında belirtilecek sınıfta sürücü belgesine sahip

olmak, 
3) Son bir yılı Akademide olmak üzere en az iki yıl hizmetli olarak çalışmış olmak, 
gerekir.        
Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar 
MADDE 8 – (1) Unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki genel şart-

lar aranır:
a) Unvan değişikliği yazılı ve sözlü sınavında başarılı olmak.
b) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet süresi şartla-

rına sahip olmak.
c) Akademide görev yapıyor olmak.
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Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar
MADDE 9 – (1) 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen kadrolara unvan deği-

şikliği suretiyle yapılacak atamalarda genel şartların yanı sıra aşağıdaki özel şartlar aranır:
a) Avukat kadrosuna atanabilmek için;
1) Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,
b) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların filoloji, mütercim ve tercümanlık bölümle-

rinden veya ilgili diğer bölümlerden mezun olmak,
2) Başvurunun son günü itibarıyla son 5 yıl içinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit

Sınavında en az (B) seviyesinde başarılı olmak veya dil yeterliliği bakımından Ölçme, Seçme
ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası ge-
çerliliği bulunan belgeye sahip olmak,

c) Programcı kadrosuna atanabilmek için;
1) Bilgisayar programcılığı eğitimi veren fakülte/yüksekokullardan mezun olmak ya da

diğer fakülte/yüksekokullardan mezun olanlar için Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı bilgisayar
programcısı sertifikasına veya Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı kurslardan ya da yükseköğre-
nim kurumlarından alınmış bilgisayar programcısı sertifikasına sahip olmak,

2) Sınav ilanında belirtilecek programlama dilini veya dillerini bilmek,
ç) Kütüphaneci, sosyal çalışmacı, psikolog kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak,
d) Grafiker kadrosuna atanabilmek için; 
1) Fakülte veya yüksekokulların grafik veya tasarım ile ilgili bölümlerinden mezun olmak,
e) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;
1) En az lise dengi okulların mesleki veya teknik eğitim veren bölümlerinden mezun

olmak,
gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Esasları, Atanma

Duyuru ve başvuru
MADDE 10 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak

kadrolar yazılı sınavdan en az bir ay önce Akademi internet sitesinde duyurulur. Başvuru süresi
en az beş iş günü olarak belirlenir. 

(2) Bu ilânda;
a) Atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı,
b) Başvuruda aranacak şartlar,
c) Başvuru yeri ve şekli,
ç) Başvurunun başlangıç ve bitiş tarihleri,
d) Yazılı sınav konu başlıkları ve ilgili diğer hususlar,
gösterilir. 
(3) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan ni-

telikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için
duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir. 

(4) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri
kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür. 

(5) Akademiye yapılan başvurular, sınav kurulu tarafından incelenerek, aranan şartları
taşıyanlar Akademinin internet sitesinde ilan edilir. 

Yazılı sınav 
MADDE 11 – (1) Görevde yükselme yazılı sınavı, bu sınava ilişkin konu başlıklarına

duyuruda yer verilmek suretiyle, Akademi tarafından aşağıdaki konularda hazırlanır:
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a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası:
1) Genel esaslar. 
2) Temel hak ve ödevler.
3) Devletin temel organları. 
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, ulusal güvenlik. 
c) Devlet teşkilâtı ile ilgili mevzuat. 
ç) 657 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat. 
d) Türkçe dil bilgisi ve yazışma ile ilgili kurallar. 
e) Halkla ilişkiler. 
f) Etik davranış ilkeleri. 
g) Akademinin yapısı ve görevleri ile yargı teşkilatı, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi,

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve atanılacak görevin
niteliği ile ilgili diğer konular.

(2) Unvan değişikliği yazılı sınavı, Akademinin görev alanı ile atama yapılacak görevin
niteliğine ilişkin konuları da kapsar.

(3) Yazılı sınavlar, Akademi tarafından yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme
Merkezi Başkanlığına, Millî Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine
yaptırılabilir. Sınavların yaptırılması durumunda; 

a) Yazılı sınavların yaptırılmasına ilişkin işlemler bu Yönetmelik hükümleri ve genel
hükümler çerçevesinde hazırlanacak bir protokol ile belirlenir. 

b) Sınavı yapan kurumlar tarafından istenilecek her türlü sınav ücreti ve sınava ilişkin
diğer ödemeler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 

(4) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az altmış
puan alanlar başarılı sayılırlar.

(5) Unvan değişikliği yazılı sınavlarına katılacaklarda, Akademide veya öğrenim du-
rumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz. 

Sözlü sınav 
MADDE 12 – (1) Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edi-

len kadro sayısının beş katı aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların
tamamı sözlü sınava alınır.

(2) İlgili aday, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (25 puan),
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (15 puan),
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (15 puan),
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (15 puan),
d) Genel kültürü ve genel yeteneği (15 puan),
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (15 puan),
esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir.
(3) Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü

sınav puanı tespit edilir.
(4)  Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.
Engellilerin sınavları
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte sayılan görevlere ilişkin şartları taşıyan ve atanı-

lacak görevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının engel durumlarına uygun
olarak yapılabilmesi için gerekli tedbirler alınır veya alınması sağlanır.

Başarı sıralaması 
MADDE 14 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle ilan edilen boş kad-

ro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. 
(2) Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak

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

lenir. 
(4) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan

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

Sınavların geçersiz sayılması
MADDE 15 – (1) Sınavlarda kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs

edenler ile sınav kâğıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek
bir tutanakla sınav kâğıtları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişiler hakkında disiplin işlemi uygu-
lanmak üzere disiplin amirlerine bildirilir.

(2) Sınava giriş belgesine esas olmak üzere adayların doldurduğu başvuru formunda
gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların veya gerekli şartları taşımadığı daha sonra
saptananların sınavları geçersiz sayılır. Atamaları yapılmış olanların atamaları iptal edilir.

(3) Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde,
durum bir tutanakla tespit edilerek adayın sınavı geçersiz sayılır. İlgililer hakkında yasal işlem
yapılır.

(4) Sınav salonuna, sınava alınan personel ve sınavda görevli gözetmenler ile sınav ku-
rulu üyelerinden başkası giremez.

Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz 
MADDE 16 – (1) Sınav sonuçları Akademinin internet sitesinde ilan edilir. İlgililer,

yazılı sınav sonuçlarına ilandan itibaren beş iş günü içinde gerekçelerini belirtmek suretiyle
itiraz edebilirler. İtirazlar sınav kurulunca en geç on iş günü içinde incelenerek, sonuçlar sınavı
yapan kurum tarafından itiraz edenlere bildirilir. Sınav kurulunca itiraz üzerine verilen kararlar
kesindir.

(2) Yazılı sınav sorularından hatalı olduğu anlaşılanlar, sınava katılan tüm adaylar yö-
nünden doğru cevaplanmış kabul edilir. 

Atanma 
MADDE 17 – (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesin-

leşmesini müteakip üç ay içinde en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sırala-
masındaki başarı puanlarına göre atanır. 

(2) Duyurulan kadrolardan;
a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple

atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlan-
maması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya
da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten iti-
baren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava
ilişkin duyuruya kadar, belirlenmiş olması halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre
atama yapılabilir. 

(3) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan
veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar
ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak
atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir. 
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Sınav belgelerinin saklanması
MADDE 18 – (1) Sınavlarda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük

dosyalarında, başarı gösteremeyenlerin belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kay-
dıyla aynı unvan için yapılacak bir sonraki sınava kadar Akademinin arşivinde saklanır.

Sınav kurulu ve görevleri
MADDE 19 – (1) Sınav kurulu; sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların

sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.
(2) Sınav kurulu; Başkan veya görevlendirmesi halinde İnsan Kaynakları ve Destek

Hizmetleri Dairesi Başkanının başkanlığında, Akademide görevli tetkik hâkimleri arasından
Başkan tarafından belirlenecek dört üye ile birlikte beş üyeden oluşur. Ayrıca aynı usulle asıl
üyelerin yokluğu durumunda sınav kuruluna iştirak etmek üzere dört yedek üye belirlenir.

(3) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına
alınacak personelden lisansüstü öğrenimi hariç öğrenim ve kazandıkları unvanlar itibariyle
daha düşük seviyede olamazlar. 

(4) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına, sınav kurulu başkan ve üyele-
rinin eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının
tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğine katılamazlar ve bunların ye-
rine yedek üyelerden biri görevlendirilir.

(5) Sınav kurulu, üye tamsayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Oylamada
çekimser oy kullanılamaz. Asıl üyenin katılamadığı toplantıya yedek üye iştirak eder. Karşı oy
kullananlar gerekçelerini kararda belirtirler.

(6) Sınav kurulunun sekretarya işlemleri, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi
Başkanlığınca yerine getirilir. 

Görev grupları arasında geçişler 
MADDE 20 – (1) 5 inci maddede belirtilen görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki

esaslar çerçevesinde yapılır:
a) Görev grupları arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst grup-

lara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir.
b) Aynı ana görev grubunun alt görev grubunda yer alanlar, aynı alt grubun kendi içinde

kalmak ve atanılacak kadronun gerektirdiği şartları taşımak kaydıyla, görevde yükselme sına-
vına tabi tutulmadan diğer görevlere atanabilirler.

c) Akademide veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler
ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya daha alt görevlere, personelin isteği halinde görevde
yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

ç) Unvan değişikliğine tabi kadrolar ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için
düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır. Ancak doktora öğrenimini tamam-
layan Akademi personeli, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen gö-
revlere atanabilir.

d) Doktora öğrenimini tamamlayan Akademi personeli, hizmet süresi ve öğrenim şartını
taşımaları kaydıyla uzman veya bu unvanla aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere ata-
nabilir. 

Naklen atama 
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmeliğe tabi unvanlara, diğer kamu kurum ve kuruluşların-

daki aynı unvanlardan veya bu unvanlarla aynı düzeyde ya da daha üst düzeydeki diğer un-
vanlardan, öğrenim ve sertifika şartı ile hizmet süresi gibi mevzuatta aranan şartları taşımak
kaydıyla genel hükümlere göre naklen sınavsız atama yapılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Kamu Kurum ve Ku-

ruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik hükümleri
uygulanır.
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Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 23 – (1) 19/10/2016 tarihli ve 29862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Türkiye Adalet Akademisi Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
yürürlükten kaldırılmıştır.

Öğrenim düzeyi 
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla

iki veya üç yıllık yükseköğretim mezunu olanlar, diğer şartlara sahip oldukları takdirde, bu
Yönetmeliğin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim görmüş kabul edilirler. 

Yürürlük
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Adalet Akademisi Başkanı yü-

rütür.

—— • ——
Türkiye Adalet Akademisinden:

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ UZMANLIK PROGRAMI YÖNETMELİĞİNİN
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/2/2016 tarihli ve 29636 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
Adalet Akademisi Uzmanlık Programı Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Adalet Akademisi Başkanı yürütür.

—— • ——
Türkiye Adalet Akademisinden:

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ YAYIN KURULU ÇALIŞMA USUL VE 
ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN 

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/2/2016 tarihli ve 29636 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
Adalet Akademisi Yayın Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten
kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Adalet Akademisi Başkanı yürütür.

—— • ——
Türkiye Adalet Akademisinden:

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA USUL VE 
ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN 

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/2/2016 tarihli ve 29638 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
Adalet Akademisi Yönetim Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten
kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Adalet Akademisi Başkanı yürütür.
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Milli Savunma Bakanlığından:
MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONELİN SEÇİMİ, 

ATANMASI, GÖREVLERİ VE GÖREVDE YÜKSELTİLMESİ 
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/12/2017 tarihli ve 30276 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Sa-
vunma Üniversitesi Akademik Personelin Seçimi, Atanması, Görevleri ve Görevde Yükseltil-
mesi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinden sonra gelmek üzere
aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“d) Milli Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlar: Milli Savunma
Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı,
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Milli Savunma Üniversitesi ile
Harita Genel Müdürlüğünü,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan
“4/11/1981 tarihli ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “örün ağı
(intranet) sayfası” ibaresi “intranet sitesi” olarak, “Devlet Personel Başkanlığının” ibaresi “Aile,
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının” olarak ve “örün (internet) sayfasında” ibaresi “in-
ternet sitesinde” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “örün ağı
(intranet)” ibaresi “intranet sitesi” olarak, “Devlet Personel Başkanlığının” ibaresi “Aile, Ça-
lışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının” olarak ve “örün (internet) sayfasında” ibaresi “internet
sitesinde” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “örün
ağı (intranet) sayfası” ibaresi “intranet sitesi” olarak, “Devlet Personel Başkanlığının” ibaresi
“Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının” olarak ve “örün (internet) sayfasında” ibaresi
“internet sitesinde” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Devlet
Personel Başkanlığının” ibaresi “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının” olarak,
“örün (internet) sayfasında” ibaresi “internet sitesinde” olarak, aynı maddenin beşinci fıkrasında
yer alan “örün ağı (internet) sayfasında” ibaresi “internet sitesinde” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde,
aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “bir” ibaresi “iki” olarak değiştirilmiştir.

“(1) Akademik birimlerin araştırma görevlisi olarak ihtiyaç duyacağı öğretim eleman-
larından Milli Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumların asker veya devlet
memuru olan personeli, Bakanlığın ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin atanmaya ilişkin esas ve
usullerine uygun olarak atanırlar. Birinci cümlede belirtilenlerin dışında kalanlar ise, Rektörün
teklifi üzerine Bakan onayı ile araştırma görevlisi kadrolarına iki yıl süre ile atanırlar. Adaylarda
son başvuru tarihinin yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşından gün alma-
mış olmak şartı aranır. Atama süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Bunlar aynı
usulle yeniden atanabilirler. Bu kapsamda Rektörlük, uygun gördüğü boş araştırma görevlisi
kadrolarını Resmî Gazete’de, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ve Üniversitenin
internet sitesinde ilan eder. İlan metninde adaylarda bu Yönetmelik kapsamında belirlenen şart-
lar, son başvuru tarihi, ön değerlendirme sonuçlarının ilan tarihi, giriş sınavı tarihi ve sonuçla-
rının açıklanacağı günleri içeren sınav takvimi de belirtilir. Son başvuru tarihi ilan tarihinden
itibaren on beş günden az olarak belirlenemez. Kadroya talip adaylar ilanda belirtilen şekilde
Rektörlüğe veya Dekanlığa/Müdürlüğe başvuruda bulunurlar. Yeterli şartları taşıdığı Rektör-
lükçe/Dekanlıkça/Müdürlükçe tespit edilenler ilanda belirtilen esaslarla değerlendirilir. Araş-
tırma görevlisi kadrolarına başvuru için aranacak şartlar, değerlendirilme ve seçim ile adayların
ilan edilmesinde 11 inci maddenin ikinci ila sekizinci fıkra hükümleri uygulanır.”
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MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ba-
kanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” olarak, “dahilinde” ibaresi “dâhilinde” olarak
değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Türk
Silahlı Kuvvetlerinde” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan ku-
rumlarda” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğe 18 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.

“Yönetmeliğin uygulanmasında tereddütlerin giderilmesi
MADDE 18/A – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütleri gider-

meye Millî Savunma Bakanlığı yetkilidir.”
MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.

—— • ——
Milli Savunma Bakanlığından:

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM 
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/2/2018 tarihli ve 30323 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Sa-
vunma Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (ı) ve (k) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bentler ek-
lenmiştir.

“ı) Kendi nam ve hesabına lisansüstü eğitim-öğretim: Milli Savunma Bakanlığı kadro
ve kuruluşunda yer alan kurumlarda görevli personelin, Yükseköğretim Kurulu tarafından li-
sansüstü öğrenim denkliği kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarında
devam ettikleri eğitim ve öğretimi,”

“k) Misafir Askerî Personel: İkili/çok taraflı işbirliği anlaşmaları kapsamında ve bunlara
aykırı olmamak şartıyla Senato tarafından belirlenen kontenjan, kabul, eğitim-öğretim ve diğer
hususlar dâhilinde Enstitü öğrenciliğine başvuran, seçilen ve eğitim-öğretime tefrik edilen ya-
bancı uyruklu askerî personeli,”

“s) Bakanlık nam ve hesabına lisansüstü eğitim-öğretim: Bakanlığın ihtiyaç duyduğu
programlarda/dallarda lisansüstü öğrenim yapmış/akademik kariyerli personel ihtiyacını kar-
şılamak amacıyla Milli Savunma Üniversitesi bünyesindeki enstitüler veya Bakanlık tarafından
seçilen yurt içi/yurt dışı üniversitelerde icra ettirilen lisansüstü eğitim-öğretimi,

ş) Milli Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlar: Bakanlık merkez
ve taşra teşkilatı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri
Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Millî Savunma Üniversitesi ile Harita Genel Mü-
dürlüğünü,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 5 – (1) Enstitünün öğrenci kaynakları şunlardır:

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

20/12/2017 30276

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

20/12/2018 30631
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a) Bakanlık tarafından Üniversitenin öğretim kapasitesi dikkate alınarak belirlenecek
kontenjan miktarınca, lisansüstü öğrenim görmek üzere; Bakanlık/kendi nam ve hesabına,
14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin “Ortak Hü-
kümler” bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde belirtilen Bakanlık merkez teşkila-
tının kadro ve pozisyonlarına Bakanlıkça atananlar ile kuvvet/kendi nam ve hesabına tefrik
edilecek muvazzaf ve sözleşmeli subaylar,

b) Kendi nam ve hesabına öğrenime başvuracak subay ve astsubaylar ile Milli Savunma
Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlarda görevli Devlet memurları, Milli İstihbarat
Teşkilatı Başkanlığı personeli,

c) Öncelikle Milli Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli
İstihbarat Teşkilatı Başkanlığından olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları nam ve hesabına
Bakanlık tarafından ilgili enstitünün öğrenci kapasitesi dikkate alınarak belirlenecek kontenjan
miktarınca, programlara kabul edilecek kamu personeli,

ç) Öncelikle Devlet ve vakıf üniversitelerindeki araştırma görevlileri olmak üzere, ilgili
programın başvuru koşullarını sağlayan, yapılacak güvenlik soruşturmaları ve arşiv araştırma-
larının sonuçları olumlu değerlendirilen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları,

d) Misafir askerî personel (MAP),
e) Güvenlik soruşturmaları ve arşiv araştırmalarının sonuçları olumlu değerlendirilen

yabancı uyruklu kişiler.
(2) Bakanlık, kuvvet ile kamu kurum ve kuruluşları nam ve hesabına yapılan lisansüstü

eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esaslar, Üniversite ve Bakanlık, ilgili kuvvet komutanlığı
veya kamu kurum ve kuruluşu arasında yapılacak protokolle belirlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer
alan “Harp Tarihi,” ibaresinden sonra gelmek üzere “İstihbarat Çalışmaları,” ibaresi ve “Makine
Mühendisliği ile” ibaresinden sonra gelmek üzere “sosyal,” ibaresi eklenmiş, aynı maddenin
sekizinci fıkrasında yer alan “öğretim üyeleri” ibaresi “öğretim elemanları” olarak değiştiril-
miştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) Bakanlık, kuvvet ve kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edilen kontenjanlar için
müracaatlar öncelikle bu makamlara yapılır. Diğer müracaatlar, sivil öğrenciler için uygulana-
cak olan genel başvuru koşullarına tabi olarak ilgili Enstitüye yapılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde yükseköğretim kurumunun öngördüğü ba-
şarı koşullarını/ölçülerini yerine getirmeyen, azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında ba-
şarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesi-
lir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “birinci
yarıyıl” ibaresi “ikinci yarıyıl” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Bakanlık, kuvvet ve kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edilen kontenjanlar için
müracaatlar öncelikle bu makamlara yapılır. Diğer müracaatlar, sivil öğrenciler için uygulana-
cak olan genel başvuru koşullarına tabi olarak ilgili Enstitü Müdürlüğüne yapılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer
alan “devletin” ibareleri “Devletin” olarak, aynı fıkranın (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştiril-
miştir.
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“e) Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının değerlendirmesi olumlu
sonuçlanmak.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 29 – (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin lisansüstü programları ile sertifika ve

kurs programlarına kabulüne ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir.
“(9) Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulüne ilişkin bu Yönetmelikte düzenlenmeyen hu-

suslarda 2547 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır, diğer hususlar Senato tara-
fından düzenlenir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümle-
sinden önce gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Yabancı dilde açılan programlara kayıtlı öğrenciler tezlerini kayıtlı oldukları programın dilinde
yazarlar.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bu
sürede de” ibaresi “Üst üste veya aralıklı olarak toplam iki yarıyıl” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ba-
kanlar Kurulunca” ibareleri “Cumhurbaşkanınca” olarak değiştirilmiş, aynı fıkrada yer alan
“kuvvet komutanlıkları” ibaresinden önce gelmek üzere “Bakanlık,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Savaş, seferberlik, yakın bir savaş tehdidi, salgın hastalık ve olağanüstü nitelik-
teki diğer haller

MADDE 50 – (1) Savaş, seferberlik, yakın bir savaş tehdidi, salgın hastalık ve olağan-
üstü nitelikteki diğer hallerde, Bakanlıkça eğitim ve öğretime ara verilebilir. Eksik öğretim gö-
renlere, daha sonra uygulanacak öğretimin ilke ve esasları Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 51 – (1) Misafir askerî personelin Üniversiteye kabul edilmeleri, Cumhur-

başkanı Kararı veya ikili anlaşmalar uyarınca Bakanlığın muvafakati ile olur. Enstitüye alınacak
personelin, eğitim ve öğretimi takip edebilecek niteliği haiz olması ile ilgili hususlar, ikili
antlaşmalarda düzenlenir.

(2) Misafir askerî personelin; eğitim ve öğretim süresine ilişkin hususlar ikili antlaş-
malara göre yürütülür. Misafir askerî personel için kontenjan, başvuru ile kabul esaslarına ve
eğitim-öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesine ilişkin her türlü husus Senato tarafından düzen-
lenir. Senato, misafir askerî personeli, bu Yönetmelikte öngörülen diğer yüksek lisans ve dok-
tora başvuru şartlarından muaf tutabilir veya bu şartlarda değişiklik yapabilir.

(3) Misafir askerî personel için uygun görülmeyen ders ve ders dışı faaliyetler, Senato
tarafından belirlenir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğe 51 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.

“Yönetmeliğin uygulanmasında tereddütlerin giderilmesi
MADDE 51/A – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütleri gider-

meye Millî Savunma Bakanlığı yetkilidir.”
MADDE 17 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 18 – Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

5/2/2018 30323
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Manisa Celal Bayar Üniversitesinden:
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Manisa Celal Bayar Üniversitesi Ölçme ve

Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim
organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları dü-
zenlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Manisa Celal Bayar Üniversitesi Ölçme ve Değer-

lendirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organ-
larına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

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

Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu, 
b) Merkez: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve

Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkez Müdürünü, 
ç) Rektör: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörünü, 
d) Üniversite: Manisa Celal Bayar Üniversitesini, 
e) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,
ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları 

Merkezin amaçları 
MADDE 5 – (1)  Merkezin amaçları şunlardır: 
a) Üniversiteye bağlı birimlerde yürütülen ölçme ve değerlendirme uygulamalarının

niteliğini artırmak üzere çalışmalar yapmak. 
b) Başta Üniversiteye bağlı birimler olmak üzere, kamu ve özel kurumların talepleri

doğrultusunda eğitim vermek, sınav hazırlamak ve/veya ölçme-değerlendirme ve danışmanlık
hizmetleri sunmak. 

c) Ölçme ve değerlendirme ile ilgili araştırmalar yapmak ve desteklemek, ilgili mevzuat
hükümleri kapsamında ulusal ve uluslararası nitelikte kongre, panel ve benzeri bilimsel etkin-
likler düzenlemek ve/veya desteklemek. 

ç) Üniversite akademik personelinin ölçme ve değerlendirme ile ilgili bilimsel etkin-
liklere katılımına destek olmak. 

d) Ölçme ve değerlendirme alanında ulusal ve uluslararası düzeyde ölçme uygulamaları
gerçekleştirmek.

Merkezin faaliyet alanları 
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: 
a) Üniversite adına düzenlenen sınav etkinliklerini yerine getirmek,  koordinasyonunu

üstlenmek. 
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b) Üniversiteye bağlı birimler ile ulusal ve uluslararası kamu ve özel kurumların talep-
leri doğrultusunda eğitim-öğretime yönelik seçme, sınıflama, yerleştirme, araştırma, danışma
ve rehberlik, öğretimi geliştirme ve benzeri amaçlarla kullanılan ölçme araçlarının geliştirilmesi
ve uyarlanması çalışmalarını yapmak. 

c) Üniversiteye bağlı birimlerin talepleri doğrultusunda, akademik ve idari personel
memnuniyeti, Üniversite yayın eğilimleri gibi çeşitli araştırmalar kapsamında danışmanlık hiz-
meti vermek ve/veya veri analizi yapmak. 

ç) Üniversiteye bağlı birimlerde, çeşitli kamu ve özel kurumlarda ölçme ve değerlen-
dirme çalışmaları gerçekleştirmek; talep edildiğinde sınav, hizmet içi eğitim gibi yapılmakta
olan ölçme ve değerlendirme çalışmalarının niteliğini artırmak amacıyla danışmanlık hizmeti
sunmak. 

d) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla
iş birliği yaparak gerektiğinde ölçme ve değerlendirme ile ilgili kongre, çalıştay, sempozyum
gibi bilimsel toplantılar düzenlemek, araştırma projeleri yürütmek, kitap, broşür, dergi ve ben-
zeri yayınlar yapmak. 

e) Ölçme ve değerlendirme alanına yönelik araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak. 
f) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör ku-

ruluşlarına yönelik ölçme-değerlendirme ve sınav hizmeti vermek, ulusal ve uluslararası kurum
ve kuruluşlara soru ve/veya test hazırlamak. 

g) Merkez faaliyetlerinin tanıtılması ve yaygınlaştırılması için internet sitesi kurmak,
sınav katılımcıları ve sınav hazırlayıcılarına yönelik olarak bilgilendirici, açıklayıcı, basılı veya
elektronik kitap, kitapçık, kılavuz, makale ve raporlar hazırlamak. 

ğ) Bilgisayar ortamında test uygulamalarının yapılabilmesi için sınav salonları oluştur-
mak, bu salonların güvenliğini sağlamak, sınavları yürütmek, uygulanan sınavlara ilişkin veri
çözümlemesi yapmak. 

h) Kamuya yönelik ve talepleri doğrultusunda; kamu kurum, kuruluşları ile özel sektör
kuruluşları için sınavlar planlamak, uygulamak, puanlamak, sonuçlarını değerlendirmek ve ve-
rilerini çözümlemek. 

ı) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal ve uluslararası nitelikte kongre, konfe-
rans, panel ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek ve/veya desteklemek. 

i) Eğitim ve ölçme-değerlendirme alanında bilgisayar ya da web tabanlı yazılımlar ge-
liştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri 

Merkezin yönetim organları 
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 
a) Müdür. 
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu. 
Müdür 
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç

yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür aynı usulle tekrar görevlendirilebilir. Müdür
gerektiğinde Rektör tarafından görevden alınabilir. Müdürün altı aydan daha fazla süreyle
görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Müdürün görev süresini doldurması,
görevden alınması, görev süresini doldurmadan görevden ayrılması durumunda, Rektör aynı
usulle yeni bir Müdür görevlendirebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürü-
tülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur. 

(2) Müdür;  Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak
görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları Müdür tarafından verilen
görevleri yapar. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de kendiliğinden
sona erer.
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Müdürün görevleri 
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır: 
a) Merkezi temsil etmek. 
b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek. 
c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.
ç) Her yılın sonunda Rektöre Merkezin çalışmaları ile ilgili rapor vermek. 
d)Yönetim Kurulu ve gerektiğinde Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak. 
Yönetim Kurulu 
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile müdür tarafından

teklif edilen ve Rektör tarafından görevlendirilen dört öğretim elemanı olmak üzere toplam
yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler ye-
niden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle boşalan ya da altı aydan fazla Üniversite dışında
görevlendirilen üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye seçilir.
Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında toplanır. Kurul, gerekli hallerde, Müdürün çağrısı
ile olağanüstü toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oyçokluğu ile alınır.  

Yönetim Kurulunun görevleri 
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 
a) Merkezin amaçları ve faaliyet alanlarına ilişkin plan hazırlamak ve ilgili konularda

kararlar almak. 
b) Danışma Kurulu tarafından sunulan önerilerden uygun bulunanların uygulanması

için gerekli kararların alınmasını sağlamak. 
c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak. 
ç) İhtiyaç duyulması halinde Merkezin bünyesinde, bilimsel çalışma grupları kurmak

ve komisyonlar belirlemek.
Danışma Kurulu 
MADDE 12 – (1) İstişari bir organ olan Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında,

Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmalar yapmış ya da yapmakta olan sağlık bilimleri,
sosyal bilimler ve fen bilimleri alanlarından en az beş en fazla yirmi kişiden oluşur. Danışma
Kurulu üyeleri, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi
biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine
kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir. Danışma Kurulu
toplantısı için salt çoğunluk aranmaz, ancak kararlar katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile
alınır. Oylama sonucunda oyların eşit olması halinde kapalı oylama yapılır. Kapalı oylama so-
nucunda eşitliğin bozulmaması durumunda Müdürün oyuna üstünlük tanınır. Danışma Kurulu
Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayıyla yılda en az bir defa toplanır. Danışma Kurulu,
Merkezin çalışmalarına yönelik öneriler sunar. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler 

Personel ihtiyacı 
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-
şılanır. 

Ekipman ve demirbaşlar 
MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin demirbaşına kaydedilerek, kullanımına tahsis edilir. 
Hüküm bulunmayan haller 
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri uygulanır. 
Yürürlük 
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rek-

törü yürütür.
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TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:
YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK

MÜŞAVİRLİĞİ TEBLİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği sisteminin

daha etkin ve verimli işlemesini sağlayacak açıklama ve düzenlemeleri belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olabilme şartlarına, yetki

belgesi ile ilgili işlemlere, yetkilendirilmiş gümrük müşavirince yapılacak tespit işlemlerine
ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin görev ve sorumlulukları ile bunların yerine getiril-
memesi halinde uygulanacak işlemlere ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun

10 uncu ve 226 ncı maddeleri ile 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 574 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;
a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını, 
b) Genel Müdürlük: Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğünü,
c) Gümrük müşaviri: Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tu-

tulmasına ilişkin gümrük işlemlerini dolaylı temsil yoluyla takip eden, sonuçlandıran ve ken-
dilerine Bakanlıkça gümrük müşaviri izin belgesi verilen kişiyi,

ç) Günlük rapor: Sayım tutanakları ve diğer önemli olaylara ilişkin bilgileri içeren ve
yetkilendirilmiş gümrük müşavirince sunulan raporu,

d) Olumlu tespit raporu: Yetkilendirilmiş gümrük müşavirince gerçekleştirilen tespit
işlemleri sonucunda, tespit raporlarının sonuç bölümü için rehberde öngörülen tüm bilgileri
içerecek şekilde, olumlu görüşü ihtiva eden raporu,

e) Olumsuz tespit raporu: Yetkilendirilmiş gümrük müşavirince gerçekleştirilen tespit
işlemleri sonucunda olumsuz görüşü ihtiva eden raporu,

f) Sistem: Bakanlıkça hazırlanan ve internet ortamında erişimi elektronik olarak sağla-
nan Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri Sistemini, 

g) Rehber: Bu Tebliğin uygulanmasına ilişkin her türlü usul ve esasın belirlendiği Genel
Müdürlükçe yayımlanan yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği rehberini, 

ğ) Şartlı tespit raporu: Yetkilendirilmiş gümrük müşavirince gerçekleştirilen tespit iş-
lemleri sonucunda, rapor kapsamında ortaya konulması gereken tespitlerden birinin ya da ba-
zılarının, raporun sonuç bölümünde yer alan nihai görüşün olumlu olmasını engelleyecek şe-
kilde yapılamadığı durumları ihtiva eden raporu,

h) Tespit işlemi: Bu Tebliğ kapsamında yetkilendirilmiş gümrük müşavirince yapılacak
tespit işlemlerini,

ı) Tespit raporu: Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından tespit işlemleri için gerekli
inceleme ve araştırmanın tamamlanmasının ardından şekil ve içeriği rehberde yer alan rehberin
ilgili bölümlerinde belirtilen usul ve esaslara uygun şekilde düzenlenecek raporu,

i) Tespit sözleşmesi: Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ile yükümlü arasında özel hukuk
hükümlerine istinaden yapılan sözleşmeyi,

j) Vekâlet bildirgesi: Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin yetki belgesi çerçevesinde
yaptığı işlemlerin vekil tarafından yapılmasına yetki verdiği, vekilin ise bu işlemleri yerine ge-
tirmeyi taahhüt ettiği ve bir örneği Ek-3’te yer alan belgeyi,
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k) Vekil: Bu Tebliğ kapsamında yetkilendirilmiş gümrük müşavirinden istenilen vekâlet
bildirgesinde vekil olarak gösterilmiş yetkilendirilmiş gümrük müşavirini,

l) Yetki belgesi: Adına düzenlendiği gümrük müşavirinin bu Tebliğ kapsamında tespit
ve raporlama işlemlerini yapmaya yetkili olduğunu gösteren belgeyi, 

m) Yetki numarası: Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin tespit ve raporlama işlemlerini
yaparken kullandığı numarayı, 

n) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri: Bu Tebliğ kapsamındaki tespit işlemlerini yapan
ve sonucunda tespit raporu düzenleyen, Bakanlıkça adına yetki belgesi düzenlenen gerçek kişi
veya tüzel kişi ortağı gümrük müşavirini, 

o) Yükümlü: Bu Tebliğ kapsamındaki tespit işlemlerini yaptırmak üzere yetkilendirilmiş
gümrük müşaviri ile sözleşme imzalayan kişiyi,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirinin Sahip Olması Gereken Nitelikler, Yetki Belgesi
Başvurusu, Yetki Belgesine İlişkin İşlemler

Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin sahip olması gereken nitelikler
MADDE 5 – (1) 11 inci maddede belirlenen tespit işlemlerini yapacak gümrük müşa-

virinin yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olabilmesi için Gümrük Yönetmeliğinin 576 ncı mad-
desinin birinci fıkrasında yer alan niteliklere sahip olması gerekir.

Yetki belgesi başvurusu
MADDE 6 – (1) Başvurular aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Bakanlığa (Genel Mü-

dürlüğe) yapılır:
a) Ek-1’de yer alan ve eksiksiz doldurulmuş başvuru formu.
b) Ek-2’de yer alan taahhütname.
c) Ek-3’te yer alan vekâlet bildirgesi.
ç) Başvuru tarihinden önceki iki ay içinde ve resmî kuruma verilmek üzere alınan adli

sicil belgesi aslı.
d) Son iki ay içinde çekilmiş 4,5x6 cm. ebatlarında iki adet fotoğraf.
e) Başvuru sahibi başvuru tarihinden önce, dolaylı temsil suretiyle gümrük müşavirliği

hizmeti veren bir şirketin ortağı ise ortaklıktan ayrıldığını gösteren Türkiye Ticaret Sicili Ga-
zetesi örneği veya ilgili ticaret sicil memurluğundan alınan belge aslı ya da örneği ile anonim
şirketler için tescile esas ortaklık yapısını gösteren ortaklık kurulu kararı ya da noter onaylı
pay defteri örnekleri.

f) Tespit işlemlerinin tüzel kişilik bünyesinde yürütülmek istenilmesi durumunda, tüzel
kişinin kuruluş, faaliyet alanı, ortaklık yapısı ve tüzel kişiliğe ortak olunduğunu gösteren Tür-
kiye Ticaret Sicili Gazetesi örneği veya ilgili ticaret sicil memurluğundan alınan belge aslı ya
da örneği ile anonim şirketler için tescile esas ortaklık yapısını gösteren ortaklık kurulu kararı
ya da noter onaylı pay defteri örnekleri.

g) Diploma veya mezuniyet belgesi örneği.
(2) Yetki belgesi başvuruları, Bakanlık kayıtlarına alınmasının ardından en geç altmış

gün içerisinde incelenerek sonuçlandırılır. 
Yetki belgesi
MADDE 7 – (1) 5 inci maddede yer alan nitelikleri taşıyan ve başvuruları uygun bu-

lunan gümrük müşavirleri adına Genel Müdürlük tarafından Ek-4’te yer alan yetki belgesi dü-
zenlenebilir.

(2) Düzenlenen yetki belgesi gümrük müşavirinin KEP ve/veya elektronik tebligat ad-
resi ile gümrük müşavirinin kayıtlı bulunduğu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
gönderilir.
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Yetki belgesinin yenilenmesi
MADDE 8 – (1) Yetki belgesinin geçerlilik süresi sonunda Bakanlığa yapılan başvu-

rular değerlendirilerek şartları sağlayanlara ait belgeler yenilenebilir.
(2) Yetki belgesi, aşağıdaki durumlarda belge süresinin dolması beklenilmeksizin ye-

nilenir:
a) Gerçek kişinin ad ve soyadında değişiklik olması.
b) Ortağı olduğu tüzel kişiye ait vergi numarası veya ticaret unvanı bilgilerinde deği-

şiklik olması.
(3) Yetki belgesinin yenilenebilmesi için; 6 ncı maddenin birinci fıkrasında istenilen

belgelere ek olarak yetki belgesinin yenilenmesini gerektiren durumu tevsik edici belgeler ile
birlikte Genel Müdürlüğe başvuruda bulunulması gerekir.

Yetki belgesinin değiştirilmesi
MADDE 9 – (1) Ortağı olunan firmanın değiştirilmesi durumunda Bakanlığa yapılacak

başvurunun değerlendirmesi neticesinde yeni yetki belgesi düzenlenebilir.
(2) Yetki belgesinin değiştirilebilmesi için 6 ncı maddenin birinci fıkrasında istenilen

belgelere ek olarak duruma göre tüzel kişi ortaklığına girdiğini, ortaklıktan ayrıldığını veya
ortaklıktan ayrıldığı ve yeni bir ortaklığa girdiğini gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ör-
neği veya ilgili ticaret sicil memurluğundan alınan belge aslı ya da örneği ile anonim şirketler
için tescile esas ortaklık yapısını gösteren ortaklık kurulu kararı ya da noter onaylı pay defteri
örnekleri ile birlikte Genel Müdürlüğe başvuruda bulunulması gerekir.

(3) İkinci fıkrada belirtilen belgelerin başvuru esnasında MERSİS’te olması halinde
asılları veya noter onaylı örneklerinin sunulması talep edilmez.

Yetki belgesinin iadesi
MADDE 10 – (1) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri, görevini devam ettirmek isteme-

mesi durumunda Genel Müdürlüğe bildirimde bulunur ve adına düzenlenmiş olan yetki belgesi
Genel Müdürlükçe iptal edilir.

(2) Yetki belgesini iade eden gümrük müşavirine bir yıl süreyle yetki belgesi verilmez. 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tespit İşlemi Yapılacak Gümrük İşlemleri, Tespit Ücreti, Genel Hükümler
Tespit işlemi yapılacak gümrük işlemleri
MADDE 11 – (1) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından aşağıda belirtilen tespit

işlemleri yapılır: 
a) Genel ve özel antrepolara ilişkin tespit işlemleri;
1) AN1, antreponun açılmasına ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesini,
2) AN2, antrepoda genişletme, daraltma işlemlerine ilişkin başvuru dosyalarının ön in-

celemesini,
3) AN3, antrepodaki tadilatlara ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesini,
4) AN4, antrepodaki adres değişikliğine ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesini,
5) AN5, Gümrük Yönetmeliğinin 523 üncü maddesi çerçevesinde antreponun devir iş-

lemlerinin mevzuata uygunluğunun incelenmesini,
6) AN6, özel antrepoya eşya giriş çıkış işlemlerinin tespiti ile gümrük yükümlülüğü so-

na erdikten sonra varsa ilgili kurumlarca yapılacak kontrol sonuçlarına göre gümrük gözeti-
minin sonlandırılmasının tespitini,

7) AN7, antrepoda stok kayıtlarının altışar aylık dönemler itibariyla tespitini,
8) AN8, genel antrepoya eşya giriş çıkış işlemlerinin tespiti ile gümrük yükümlülüğü

sona erdikten sonra varsa ilgili kurumlarca yapılacak kontrol sonuçlarına göre gümrük gözeti-
minin sonlandırılmasının tespitini,

9) AN9, antrepo rejimine tabi eşyanın elleçleme işlemlerinin tespitini,
kapsar.
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b) Geçici ithalat rejimine ilişkin tespit işlemleri;
1) GC1, kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu eşya ile tam muafiyet su-

retiyle geçici ithalat rejimine konu mesleki teçhizat, ambalaj maddeleri, özel nitelikli eşya ve
numunelere ilişkin süre uzatımı talebinde, eşyanın rejimin öngördüğü şekilde kullanılıp kulla-
nılmadığının tespitini,

2) GC2, ithalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu özel
nitelikli eşyanın (kalıp, çizim, taslak ve benzeri diğer eşya, ölçme, kontrol, test araçları ve ben-
zeri diğer eşya ile özel alet ve araçlar) kullanımı sonucunda elde edilen ürünlerin tamamının
ya da öngörülen oranda Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç edildiğinin tespitini,

kapsar.
c) Gümrük kontrolü altında işleme rejimine ilişkin tespit işlemleri;
1) GK1, gümrük kontrolü altında işleme rejimi kapsamında ibra işleminin tespitini,
2) GK2, gümrük kontrolü altında işleme rejimi kapsamında ithal edilmiş ürünün nihai

ürün içerisindeki miktarına ilişkin tespitini,
kapsar.
ç) NK1, eşyanın öngörülen süre dâhilinde nihai kullanıma tahsis edilip edilmediği ve

öngörülen amaçlar için kullanılıp kullanılmadığının tespitini kapsar.
d) Dâhilde işleme rejimine ilişkin tespit işlemleri;
1) DR1, dâhilde işleme rejimi kapsamındaki eşyaya verilen izinlerle ilgili süre uzatım-

larına esas teşkil edecek işlemlerin tespitini,
2) DR2, dâhilde işleme izni kapsamında ithal edilen eşyanın ihraç edilen işlem görmüş

ürünün bünyesinde kullanılıp kullanılmadığının teknik, bilimsel veya idareden kaynaklanan
bir nedenle tespit edilememesi halinde yapılacak tespiti,

kapsar.
e) Menşe mevzuatına ilişkin tespit işlemleri;
1) SK1, ibraz edildiği ithalatçı ülkeden sonradan kontrol talebiyle alınan A.TR Dolaşım

Belgeleri, EUR.1/EUR-MED Dolaşım Belgeleri ile Fatura Beyanları/EUR-MED Fatura Be-
yanlarının ilgili mevzuatları çerçevesinde sonradan kontrol işlemlerinin yapılmasını,

2) INF4, ithalatçı ülke gümrük idarelerinden kontrol talebiyle alınan kısa dönem ve/ve-
ya uzun dönem tedarikçi beyanlarının ilgili mevzuatları çerçevesinde kontrollerinin yapılarak,
INF4 Bilgi Formu düzenlenmesine yönelik işlemlerin yapılmasını,

3) AT1, Gümrük Kanunu ve dış ticaret mevzuatına uygun olarak ithal edildikten ve kul-
lanıldıktan sonra ihraç edilmek istenilen eşya için A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenmesinin söz
konusu olduğu; ancak bu eşyanın ithaline ilişkin tevsik edici belgelerin, Gümrük Kanununun
13 üncü maddesinde yer alan 5 yıllık belge saklama süresinin geçmesi nedeniyle artık mevcut
olmadığı hallerde, ihracatı ve yatırımları teşvik mevzuatı hükümleri ve ithalat rejiminin mah-
recine iade hükümleri saklı kalmak ve eşyanın serbest dolaşımda olduğunu belirleyen ticari
belge ve kayıtları ile eşyanın muhasebe kayıtlarının bulunduğu envanter defteri kayıtları esas
alınarak serbest dolaşım statüsünün belirlenmesini,

4) EU2, tercihli ticaret anlaşmaları çerçevesinde onaylanmış ihracatçı yetkisi başvuru-
suna konu eşyanın menşe kurallarına uygunluğunun tespitini,

kapsar.
f) Onaylanmış kişi statüsüne ilişkin tespit işlemleri; OK1, onaylanmış kişi statü belgesi

müracaatına ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesini kapsar.
g) Çok zor duruma ilişkin tespit işlemleri;
1) ZD1, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında

Kanunun 48 inci maddesi ve 21/1/2014 tarihli ve 28889 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No:2)’nin 20 ve 21 inci maddeleri gereğince,
tecil ve taksitlendirme talebinde bulunan yükümlülerin çok zor durumda olup olmadıklarının
tespitini kapsar. 
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ğ) Beyannamenin belirli alanlarında yapılacak düzeltmeye ilişkin tespit işlemleri;
1) BD1, Gümrük Kanununun 73 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca beyannamede

yapılacak düzeltme işlemlerinin, rehberde yer alan usul ve esaslar dikkate alınarak ön incele-
mesini kapsar.

h) Takas işlemlerinde KKDF muafiyeti uygulanmasına ilişkin tespit işlemleri;
1) TK1, Takas kapsamında yapılan ithalat ve ihracat işlemlerinin farklı gümrük idare-

lerinden yapılması halinde KKDF muafiyeti uygulanmasına esas teşkil edecek tespitleri kapsar.
Tespit ücreti
MADDE 12 – (1) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri, yapacakları tespit işlemlerine

ilişkin hizmet karşılığı Gümrük Kanununun geçici 6 ncı maddesinin onuncu fıkrasına istinaden
belirlenen yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesini uygular.

(2) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviriyle yükümlü arasında belirlenecek ücretin takvim
yılı bazında belirlenen ve hizmete konu iş ve işlemlerin gerçekleştirildiği yılı kapsayan asgari
ücret tarifesinden az olmaması gerekir.

Genel hükümler
MADDE 13 – (1) Genel ve özel antrepolara ilişkin tespit işlemlerinde;
a) AN6 ve AN8 tespit işlemlerini yapacak yetkilendirilmiş gümrük müşaviri, antreponun

her açılış kapanışı ile açık bulunduğu sürelerde eşyanın gümrük gözetimi altında bulundurul-
masına yönelik gerekli tedbirleri alır. Antrepoların kapanışı sırasında antrepo giriş çıkış kapıları
mühür altına alınır. Buna ilaveten, gümrük gözetimini zafiyete uğratacak hususlar ile antrepoda
eksikliklerin tespiti halinde durumu her koşulda gümrük idaresine ve gerektiğinde antrepo iş-
leticisine gecikmeksizin bildirir.

b) AN6 ve AN8 tespit işlemlerine ilişkin olarak Ek-6’da yer alan günlük rapor düzen-
lenir.

c) AN6, AN7 ve AN8 tespit işlemlerine ilişkin olarak yükümlü ile yetkilendirilmiş güm-
rük müşaviri arasındaki sözleşmenin bir yıl süreli olarak yapılması gerekir.

ç) AN6 ve AN8 tespit işlemlerine ilişkin olarak yükümlü ile yetkilendirilmiş gümrük
müşaviri arasındaki sözleşmenin herhangi bir nedenle bir yıldan daha kısa bir süre önce feshe-
dilmesi halinde durum derhal ilgili yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından gerekçesi ile
birlikte antrepoları denetimi altında bulunduran gümrük müdürlüğüne bildirilir. Sözleşmesi
feshedilen ile sözleşme akdedilen yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince tarama suretiyle
müştereken düzenlenen sayıma ilişkin devir-teslim tutanağı ilgili gümrük müdürlüğüne gön-
derilir. Sözleşmesi feshedilen yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin mücbir sebepler nedeniyle
sayıma iştirak edememesi halinde gümrük müdürlüğünce kurulacak heyet ve sözleşme akde-
dilen yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından tarama suretiyle antreponun sayımı yapılır
ve dönemsel olarak stok kayıtlarına uygunluğu tespit edilerek tutanağa bağlanır. Tutanak so-
nucuna göre gerekli işlem tesis edilir.

d) AN7 tespit işleminin dönemsel olarak yaptırılmadığı tespit edilen antreponun, bu
antrepoyu denetimi altında bulunduran gümrük müdürlüğü tarafından, gümrük müdür yardım-
cısı başkanlığında en az üç kişiden oluşan bir heyet marifetiyle tarama suretiyle sayımı yapılır
ve dönemsel olarak stok kayıtlarına uygunluğu tespit edilir.

e) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ile geçerli AN6, AN7 ve AN8 tespit sözleşmesi
yapılmayan antrepolara; akaryakıt antrepoları, yolcu giriş ve çıkış kapılarındaki gümrüksüz
satış mağazaları ve gümrük idarelerince işletilen antrepolar hariç olmak üzere, eşya girişine
izin verilmez. Antrepolar ayrıca bağlı bulundukları gümrük müdürlüklerince yılda en az iki
defa denetlenir.

f) İlk kez bir yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ile sözleşme yapılan antrepodaki eşya-
nın; antrepoda görev yapan gümrük memuru, yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ve antrepo iş-
leticisi firma ile müştereken tespiti yapılarak tutanağa bağlanır.
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g) AN6, AN8 ve AN9 tespit işlemlerinde rehberin ekinde yer alan sayım tutanağı dü-
zenlenir.

ğ) AN6 ve AN8 tespit işlemlerini yapacak yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından
eşya çıkış işlemi yapılırken eşyanın Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin beşinci fık-
rası kapsamında yer alıp almadığı ile eşyanın gümrük gözetiminin sonlandırılmasında bir sa-
kınca olup olmadığı tespit edilir.

h) Tespit işlemi yapılacak süre içinde antrepoya eşya giriş ve çıkışı olmaması halinde
AN7 tespit raporu düzenlenmez.

ı) Genel antrepolarda AN7, AN8 ve AN9 tespit işlemleri, özel antrepolarda ise AN6,
AN7 ve AN9 tespit işlemlerinin aynı yetkilendirilmiş gümrük müşavirince yapılması zorunlu-
dur. Bunların dışında kalan tespit işlemleri için yükümlü aynı veya başka bir yetkilendirilmiş
gümrük müşaviri ile sözleşme yapabilir. 

i) 8/8/2017 tarihli ve 30148 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrüksüz Satış Ma-
ğazaları Yönetmeliği hükümlerine göre açılmasına izin verilen depolar, diplomatik satış ma-
ğazaları, uçakta satış mağazaları ve gemilere eşya satış mağazaları için bu Tebliğ hükümleri
çerçevesinde işlem yapılır. Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği hükümleri uyarınca yolcu
giriş ve çıkış kapılarında açılışına izin verilen mağazalar için 11 inci maddenin birinci fıkrasının
(a) bendinin (1), (2), (3), (4) ve (5) numaralı alt bentlerinde belirtilen tespit işlemleri bu Tebliğ
hükümleri çerçevesinde; aynı bendin (6), (7), (8) ve (9) numaralı alt bentlerinde belirtilen tespit
işlemleri ise gümrük müdürlüğünce yapılır.

(2) NK1 tespit işlemi ile ilgili olarak belirlenen asgari ücretin tespit raporuna konu nihai
kullanım izin belgesi kapsamı eşya için alınan teminat miktarını aşması halinde bu Tebliğ hü-
kümlerinin uygulanması zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu hüküm, 89.08 tarife pozisyonunda
yer alan “sökülecek gemilerle, suda yüzen sökülecek diğer araçlar” için uygulanmaz.

(3) Dâhilde işleme iznine konu ithal eşyasının kıymetinin on bin Avro’yu aşmaması
durumunda, DR1 tespit işleminin yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır.

(4) Bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından, bir
antrepoya eşya giriş ve çıkışının tespiti için AN6 veya AN8 kodlu tespit sözleşmesi imzalanmış
olması halinde;

a) 31/12/2010 tarihli ve 27802 beşinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No:1)’nin 33, 34 ve 35 inci maddelerinde yer alan,
antrepoda görevli memurlarca yapılması öngörülen boşaltma, sonlandırma ve sevk işlemleri
ile rehberde yer alan teslim tesellüm tutanağının düzenlenmesi işlemleri, 

b) Transit beyannamesine ilişkin varış, boşaltma ve bir sonraki boşaltma yerine sevk
işlemleri, 

yetkilendirilmiş gümrük müşaviri veya yetkilendirilmiş gümrük müşavirince çalıştırılan
gümrük müşavir yardımcısı tarafından yapılır. Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri, çalışma
usul ve esasları ile yetki ve sorumlulukları bakımından bu Tebliğin genel hükümleri ile AN6
ve AN8 kodlu tespit işlemlerinin özel hükümlerine tabidir. Ancak, TIR ve transit işlemlerine
ilişkin görevlerle ilgili olarak tespit raporu düzenlenmez.

(5) Sonradan kontrole tabi ihraç eşyasına ilişkin toplam fatura bedelinin on bin TL’yi
aşmaması durumunda, SK1 tespit işleminin yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır. Firma-
ların talep etmeleri durumunda bu kıymetin altındaki işlemler için de SK1 tespit işlemi yapı-
labilir. 

(6) İthalat vergilerinden tam veya kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalata konu eşya ile
gümrük kontrolü altında işleme rejimi kapsamı eşyaya ilişkin toplam fatura bedelinin on bin
TL’yi aşmaması durumunda GC1, GC2 ve GK1 tespit işleminin yapılması zorunluluğu bulun-
mamaktadır. Firmaların talep etmeleri durumunda bu kıymetin altındaki işlemler için de GC1,
GC2 ve GK1 tespit işlemi yapılabilir.
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(7) ZD1 tespit işlemine ait tespit raporları Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri)
(Seri No:2), bu Tebliğ ve rehberde belirtilen usul ve esaslar dikkate alınarak hazırlanır. 

(8) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri, görevlerinin ifası ile ilgili olarak, aralarındaki
evlilik bağı ortadan kalkmış olsa dahi eşlerinin, üçüncü derece de dâhil olmak üzere kan veya
kendisini oluşturan evlilik bağı ortadan kalkmış olsa dahi kayın hısımlarının iş ve işlemlerini
gerçekleştiremezler. 

(9) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olarak çalışmaya başlamadan önce antrepo işle-
ticisi ile ortaklık ilişkisi içinde olanlar, bu ortaklık ilişkisinin bitirilmesinden itibaren iki yıl
geçmedikçe aynı antreponun tespit işlemlerini yapamazlar.

(10) OK1 kapsamında düzenlenen tespit raporlarının onaylanmış kişi statüsü mevzuatı
uyarınca belirlenen formata uygun bir şekilde hazırlanmadığı, bilgi ve belgelerin eksik veya
hatalı incelendiği, raporun belirlenen süreler içinde hazırlanmadığı ve tespit sözleşmesine taraf
olan yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ile olumlu tespit raporunu düzenleyen kişinin birbirinden
farklı olması durumlarında;

a) Gümrük idaresince tespit edilmesi halinde, tespit raporunu düzenleyen yetkilendi-
rilmiş gümrük müşaviri yazılı olarak uyarılır. Bu durumun aynı takvim yılı içerisinde ikinci
defa tespiti halinde, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla yetkilendirilmiş gümrük
müşaviri hakkında 24 üncü madde uyarınca işlem yapılır.

b) Bir yıl içerisinde üçüncü defa tespit edilmesi halinde; olumlu tespit raporunun güm-
rük idaresine sunulduğu tarihten itibaren altı ay boyunca yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin
OK1 kapsamında tespit raporu düzenlemesine izin verilmez ve diğer mevzuat hükümleri saklı
kalmak kaydıyla yetkilendirilmiş gümrük müşaviri hakkında 24 üncü madde uyarınca işlem
yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tespit Sözleşmesi, Tespit Raporu, Çalışma Düzeni, Evrak İşlemleri, Gümrük Müşavir

Yardımcısı Çalıştırma, Vekâlet 
Tespit sözleşmesi
MADDE 14 – (1) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından yapılacak her bir tespit

işlemi için yükümlü ile ayrı bir tespit sözleşmesi yapılır.
(2) Tespit sözleşmesi, Ek-5.A, Ek-5.B ve Ek-5.C’de yer alan örneğe uygun olarak sistem

üzerinden düzenlenir. Sözleşmenin hazırlanmasında rehberde geçen usul ve esaslar ile asgari
ücret tarifesi dikkate alınır.

(3) Tüzel kişilik ortağı olarak faaliyet gösteren yetkilendirilmiş gümrük müşavirince
düzenlenecek tespit sözleşmesi, tespit işlemini yapacak yetkilendirilmiş gümrük müşaviriyle
birlikte, ortağı bulunduğu tüzel kişi adına söz konusu tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili kişi
ya da kişiler tarafından da imzalanır.

Tespit sözleşmesinin elektronik ortamda gönderilmesi
MADDE 15 – (1) Yapılan tüm tespit sözleşmelerine ilişkin bilgiler yetkilendirilmiş

gümrük müşaviri tarafından, sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren en geç yedi iş günü içinde
sistem vasıtasıyla gönderilir.

İptal veya feshedilen tespit sözleşmelerine ilişkin işlemler
MADDE 16 – (1) Tespit sözleşmesi;
a) Yetki belgesinin iptali, geri alınması, değiştirilmesi veya iade edilmesi durumunda

vekile ilişkin hükümler yerine getirildikten sonra,
b) Tespit işlemine konu faaliyetin sona ermesi veya faaliyet alanının ortadan kalkması

nedeniyle tespit işleminin yapılamayacağı durumda,
iptal edilir.
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(2) Yeni sözleşmeye taraf olacak yetkilendirilmiş gümrük müşaviri, fiili durumu eski
yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ile birlikte ortak bir tutanağa bağlamak suretiyle işe başlar.
Söz konusu tutanak ilgili gümrük müdürlüğüne gönderilir. Yeni sözleşme yapacak yetkilendi-
rilmiş gümrük müşaviri mevzuata aykırı herhangi bir durumun tespiti halinde gerekçesi ile bir-
likte derhal ilgili gümrük müdürlüğüne sistem vasıtasıyla bildirimde bulunur. 

Tespit raporlarının sunulması
MADDE 17 – (1) 11 inci maddede belirtilen tespit işlemleri için bu Tebliğde ve reh-

berde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak rapor düzenlenir. Yetkilendirilmiş gümrük mü-
şavirince hazırlanan tespit raporu, ekleriyle birlikte sistem vasıtasıyla gönderilir. 

(2) Düzenlenen tespit raporu, aşağıda yer alan merci/mercilere belirlenen süreler içeri-
sinde sunulur:

a) AN7 tespit işlemine ilişkin olarak; genel ve özel antrepolar için Ocak-Haziran ve
Temmuz-Aralık dönemlerini kapsayacak şekilde, her dönemi takip eden ayın son gününe kadar
sunulur ve bir örneği yükümlüye verilir.

b) AN6 ve AN8 tespit işlemlerine ilişkin olarak düzenlenen sayım tutanaklarında yer
alan bilgiler sistem vasıtasıyla tespit işleminin yapıldığı gün gönderilir. AN6 ve AN8 tespit ra-
porları aylık genel bir rapora bağlanarak, ekinde sayım tutanaklarıyla birlikte takip eden ayın
ilk yedi iş günü içerisinde e-imza kullanılarak sistem vasıtasıyla gönderilir. Raporun bir örneği
de yükümlüye verilir.

c) SK1 tespit işlemlerine ilişkin olarak düzenlenmesi gereken tespit raporları, kontrol
talebinde bulunan ülkenin talep yazısı tarihini müteakip en fazla beş ay içerisinde sunulur.
INF4 tespit kodu kapsamındaki işlemlerde bu süre üç aydır.

ç) (c) bendinde belirtilen işlemlerin aynı bentte belirtilen süreler zarfında tamamlanarak
gerekli raporun sunulmaması halinde, durum ilgili gümrük müdürlüğünce varsa yetkilendirilmiş
gümrük müşaviri ve tespit raporu düzenleten kişinin gerekçeli görüşü ile birlikte derhal Ulus-
lararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne bildirilir. Anılan Genel Müdürlükçe
yapılan değerlendirme sonucunda, kontrol talebinde bulunan ülke idaresine duruma göre ya
olumsuz yönde yanıt verilir ya da gerekli tespit raporunun düzenletilmesi için en fazla bir aya
kadar ek süre tanınır. Tespit raporunun verilen ek süre zarfında da sunulamaması halinde,
kontrol talebinde bulunan ülke idaresine olumsuz yönde yanıt verilerek dosya kapatılır. Bu
aşamadan sonra verilen raporlar ve yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmaz.

d) Sayım tutanakları ve diğer önemli olaylara ilişkin bilgiler esas alınarak hazırlanacak
günlük rapor, tespit işleminin yapıldığı günün sonuna kadar yetkilendirilmiş gümrük müşaviri
tarafından elektronik ortamda sunulur. Zorunlu durumlar sebebiyle bu sürede sunulamayan
günlük raporun, bu durumun belgelendirilmesi kaydıyla, en geç tespit işleminin yapıldığı günü
takip eden günün sonuna kadar sunulmasına Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünce izin
verilebilir.

e) OK1 tespit işleminin sözleşmenin yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içerisinde olumlu
veya olumsuz olarak rapora bağlanılması zorunludur. Bu süre geçirildikten sonra düzenlenen
raporlar geçersizdir. Yapılan tespit neticesinde süresi içerisinde düzenlenen rapor olumluysa
iki nüsha halinde, olumsuzsa bir nüsha halinde yükümlüye verilir. 

f) TK1 tespit işlemine ilişkin düzenlenen raporun bir örneği takas işlemlerinin bitiril-
mesi gereken süre sonundan itibaren en geç bir ay içerisinde sunulur ve bir örneği yükümlüye
verilir.

g) AN9 tespit raporunun bir örneği elleçlemeye ilişkin tutanağın sistem üzerinden gön-
derildiği tarihi takip eden ayın ilk yedi iş günü içerisinde sunulur, bir örneği tespit işlemini
yaptıran kişiye verilir. 

ğ) GK2 tespit işlemlerine ilişkin olarak düzenlenmesi gereken tespit raporları, nihai
ürünün serbest dolaşıma girmesinden itibaren bir ay içerisinde hazırlanıp takip eden ayın en
geç 10’una kadar sunulur.
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h) DR2 tespit işlemlerine ilişkin olarak düzenlenmesi gereken tespit raporları, tespit ra-
poru düzenlenmesi için gümrük idaresince firmaya tebligatta bulunulmasını müteakip en geç
bir ay içerisinde sunulur.

Tespit raporları ve günlük rapora ilişkin gümrük idaresince yapılacak işlemler
MADDE 18 – (1) Tespit raporları, günlük rapor ve sayım tutanaklarında yer alan bil-

giler idare tarafından kontrol edilir. Sayım tutanaklarında yer alan bilgilerle uyumlu olduğu
saptanan günlük rapor ve tespit raporları sistem üzerinden onaylanır. Günlük raporda herhangi
bir önemli olay yaşanmadığının bildirilmesi durumunda gümrük idaresince onay veya ret işlemi
yapılmaz.

(2) Tespit raporları ve günlük rapor ile ilgili sayım tutanaklarında yer alan bilgiler ara-
sında uyumsuzluk veya hata olması durumunda rapor, gerekçesi belirtilmek suretiyle yetkilen-
dirilmiş gümrük müşavirine iade edilir. Bu raporlar, hata veya uyumsuzluğun düzeltilmesi ama-
cıyla en fazla iki defa iade edilebilir. Raporlardaki hata veya uyumsuzluğun iadeye rağmen dü-
zeltilmemesi halinde 22 nci maddenin birinci fıkrasının (f) bendi hükmü çerçevesinde değer-
lendirme yapılarak cari işlemlerin devamlılığı sağlanır.

(3) OK1 kapsamında düzenlenen tespit raporları, ancak yükümlü tarafından onaylanmış
kişi statü belgesi için raporun düzenleme tarihini izleyen beş iş günü içerisinde müracaat edil-
mesi halinde değerlendirilmeye alınır. 

(4) AN6 ve AN8 tespit işlemlerine ilişkin olarak düzenlenen tutanaklarda yer alan bil-
gilerin tespitin yapıldığı gün sisteme girilmemesi halinde, sisteme girilmeyen tutanaklara ilişkin
işlemler ilgili gümrük müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir.

Çalışma düzeni, evrak işlemleri ve dosyalama
MADDE 19 – (1) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirince yapılacak tespit işlemleri, tespit

işlemi kapsamındaki inceleme ve araştırmalar sırasında toplanan bilgileri ve yapılan tespit iş-
leminin detayını içerecek şekilde düzenli bir kayıt ve dosyalama sistemi içinde gerçekleştirilir.
Bu kayıt ve dosyalar, ilgili mevzuatta aksine bir hüküm bulunmadıkça elektronik ortamda da
tutulabilir.

(2) Her bir tespit işlemi için ayrı bir tespit dosyası açılır.
(3) Açılan tespit dosyalarına sözleşme yılı/yetki numarası/tespit kodu/sözleşme sıra

numarasını içerecek şekilde her yıl itibariyle müteselsil numara verilir.
(4) AN6 ve AN8 tespit işlemlerinde, aynı gün içerisinde gerçekleşen tüm giriş ve çıkış

işlemleri için tek bir tespit dosyası açılır.
(5) Tespit işlemi kapsamında düzenlenen tutanaklar, yazışmalar, günlük rapor, tespit

sözleşmesinin tarafı olan gerçek/tüzel kişi tarafından ibraz edilen belgeler ve hazırlanan tespit
raporu bahsi geçen tespit dosyasında muhafaza edilir.

(6) Tespit dosyalarında yer alacak bilgi ve belgeler, rehberin tespit işlemlerine ilişkin
bölümlerinde belirtilen hususları da içermek, yapılacak tespit ve denetim işlemlerinde yetkili
personele azami kolaylığı sağlayacak tertip ve düzeni içermek şartıyla, yetkilendirilmiş gümrük
müşaviri tarafından belirlenir.

(7) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirince düzenlenen her bir tespit raporuna, içinde yer
aldığı tespit dosyasının sayısı verilir.

(8) Yükümlüler, günlük rapor ve 11 inci maddedeki tespit işlemleriyle ilgili bütün bilgi
ve belgeleri yetkilendirilmiş gümrük müşavirine sunmak ve tespit işlemlerini kolaylaştıracak
tedbirleri almak zorundadır. 

Gümrük müşavir yardımcısı çalıştırma
MADDE 20 – (1) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri yanlarında çalışan gümrük müşavir

yardımcılarının bilgileri işe başlama tarihinden itibaren yedi gün içinde sisteme kaydedilir.
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Vekâlet 
MADDE 21 – (1) Yetki belgesinin iptali ve geri alınması durumlarında yetkilendirilmiş

gümrük müşavirine bir takvim yılı içinde toplamda altmış günü aşmamak üzere vekil tayin
edilir. Yetki belgesinin değiştirilmesi durumunda ise kullanılacak vekâlet süresi her olaya özgü
olarak altmış günü geçmemek üzere Genel Müdürlükçe belirlenir. 

(2) İzin, hastalık ve benzeri durumlar nedeniyle geçici olarak mesleki faaliyete ara ve-
rilmesi gerektiğinde otuz günü aşmamak üzere vekil tarafından tespit işlemlerinin devamlılığı
sağlanır. Mücbir sebeplerin varlığı halinde bu süre Genel Müdürlükçe uzatılabilir. 

(3) Süresinden önce feshedilen tespit sözleşmelerine ilişkin tespit işlemleri yeni söz-
leşme yapılıncaya kadar mevcut yetkilendirilmiş gümrük müşaviri veya vekili tarafından yü-
rütülür. Bu süre otuz günü aşamaz.

(4) Vekâleten işlem yapan yetkilendirilmiş gümrük müşaviri, gerçekleştirdiği tespit iş-
lemlerinden tespit sözleşmesine taraf olan yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ile birlikte müte-
selsilen sorumludur. 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Sorumluluk, Yetki Belgesinin Geri Alınması ve İptali, Cezai Hükümler

Sorumluluk
MADDE 22 – (1) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri aşağıda yer alan hususlardan

sorumludur:
a) Tespit raporlarını ve günlük raporu süresi içerisinde gümrük mevzuatına uygun olarak

hazırlamak ve sunmak,
b) Tespit işlemlerinin yapılması sırasında gümrük mevzuatına herhangi bir aykırılık

tespit edilmesi veya böyle bir aykırılık bulunduğuna dair ciddi şüpheler oluşması halinde, derhal
ilgili gümrük müdürlüğüne bildirimde bulunmak ve bu durumu günlük raporda belirtmek,

c) Hazırlanan her türlü tespit raporunu ve eklerini, bunlara dayanak olan günlük rapor
ve tespit sözleşmelerini, tespit işleminde kullanılan diğer tüm bilgi ve belgeleri istenildiğinde
ibraz etmek üzere beş yıl süreyle muhafaza etmek,

ç) Antrepolara eşya alınması ve çıkarılması sırasında eksiklik ve fazlalık tespit edilmesi
halinde durumu antrepoda görevlendirilen gümrük müşavir yardımcısı ve antrepo işleticisi ile
müştereken bir tutanağa bağlamak ve derhal ilgili gümrük idaresine bilgi vererek gerekli taki-
batın başlatılmasını sağlamak ve bu durumu günlük raporda bildirmek,

d) Tespit işlemleri ile ilgili olarak belirlenen asgari ücret tarifesinin altında hizmet ver-
memek,

e) Dolaylı temsil suretiyle faaliyet gösteren gümrük müşavirleri ya da tespit işlemini
yaptıran yükümlüler ile doğrudan veya dolaylı iş ilişkisi içinde bulunmamak. İş ilişkisinin bu-
lunduğunun kabul edileceği durumlar, bunlarla sınırlı olmamak üzere, aşağıda sayılmıştır:

1) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin, dolaylı temsil suretiyle iş takibi yapan gümrük
müşaviri ve/veya tespit işlemini yaptıran yükümlü ile kira akdi olmaksızın aynı adreste faaliyet
göstermesi,

2) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin, dolaylı temsil suretiyle iş takibi yapan gümrük
müşaviri veya ortakları ile ortaklık ilişkisine girmiş olduğunun belirlenmesi,

3) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin tespit işlemini yaptıran yükümlü veya yüküm-
lünün ortaklarıyla ortaklık ilişkisine girmiş olduğunun belirlenmesi,

4) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği şirketinin ortaklarından herhangi birinin tespit
işlemini yaptığı kişiler ile ortaklık ya da çalışan statüde ilişki içinde bulunması,

5) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ile tespit işlemini yaptıran yükümlü arasında tespit
işlemleri dışında karşılıklı hizmet faturası alışverişi yapılması veya iade fatura tanzim edilmesi,
tespit işlemleri ile ilgisi bulunmayan karşılıklı/karşılıksız para veya ekonomik değer transferi
yapılması,
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6) Tespit sözleşmesi gereği tespit yaptıran tarafından karşılanması gereken büro, ısınma,
iletişim, elektrik gibi tespitle ilgili giderler için yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından
ödeme yapılması,

7) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirince tespit işlemini yaptığı yükümlülere tespit iş-
lemleri veya danışmanlık hizmeti dışında herhangi bir hizmet verilmesi, belge temin, takip ve
kapatma gibi işlemler yapılması,

8) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından dolaylı temsil suretiyle iş takibi yapan
gümrük müşavirine bir hizmet verilmesi, bu kişiler arasında hizmet faturası alışverişi yapılması,
karşılıklı/karşılıksız para veya ekonomik değer transferi yapılması.

f) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri tarafından, tespit işlemini yaptıran yükümlülere
verilen danışmanlık hizmeti (e) bendi kapsamında değerlendirilmez. Halka açık şirketlerdeki
ortaklıklarda (e) bendinin (2), (3), (4) numaralı alt bentlerinin uygulanabilmesi için söz konusu
kişilerin şirketin yönetim veya denetim kurulunda görev alması ve/veya en az %10 hisseye sa-
hip olması gerekir.

g) Günlük rapor ve 11 inci maddede yer alan tespit işlemleri gerçekleştirilirken bir tes-
pitle ilgili birden fazla hususta gümrük idaresinde gereksiz iş yüküne neden olacak şekilde dü-
zeltme talebinde bulunmamak,

ğ) Bu Tebliğ kapsamında elde edilen bilgi ve belgeleri bu Tebliğde öngörülen amaçlar
dışında kullanmamak,

h) Bu Tebliğ kapsamındaki tespit işlemlerinde yetki numarasını, adı, soyadı ve varsa
tüzel kişi unvanını içeren kaşe kullanmak,

ı) Mesleki ve akademik unvan dışında sahip olunan başka unvanları kullanmamak,
i) Antrepolarda bir gün içerisinde sonlandırılan TIR karnesinin Volet-2 yapraklarının

asılları ve eklerini Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No:1)’nin ekinde yer alan bordroya
tescil numarasına göre kaydederek en geç on iş günü içerisinde antreponun bağlı bulunduğu
gümrük idaresine göndermek,

j) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından antrepoda sonlandırılan transit beyanına
ilişkin belge ve bilgileri; boşaltma sonucunun uygun olması halinde boşaltma tarihinden itiba-
ren en geç üç iş günü içerisinde, uygun olmaması halinde ise en geç boşaltma tarihini takip
eden ilk iş günü içerisinde bir bordroya kaydederek antreponun bağlı bulunduğu gümrük ida-
resine göndermek,

k) AN6 ve AN8 tespit işlemlerine ilişkin olarak düzenlenen tutanaklarda yer alan bil-
gileri tespitin yapıldığı gün sisteme girmek. 

Yetki belgesinin geri alınması ve iptali
MADDE 23 – (1) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin Gümrük Kanununun geçici

6 ncı maddesi uyarınca meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılması durumunda yetki belgesi
geri alınır ve bu kişilere bir daha yetki belgesi düzenlenmez.

(2) Sahte veya yanıltıcı bilgi ve belgelere dayanılarak alındığı anlaşılan yetki belgesi
geri alınır. Bu kapsamda yetki belgesi geri alınanlar hakkında yasal işlemler yapılır ve bu ki-
şilere bir daha yetki belgesi düzenlenmez.

(3) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin ölümü halinde yetki belgesi iptal edilir.
Cezai hükümler
MADDE 24 – (1) Bu Tebliğin ilgili hükümlerine uyulmaması durumunda aşağıdaki

cezai hükümler uygulanır:
a) 13 üncü maddenin dördüncü fıkrası uyarınca yapılması öngörülen boşaltma, sonlan-

dırma, sevk işlemleri ile teslim tesellüm tutanağının düzenlenmesi işlemlerinin mevzuata uygun
şekilde yerine getirilmemesi durumunda Gümrük Kanununun 241 inci maddesine istinaden
usulsüzlük cezası uygulanır.
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b) 13 üncü maddenin sekizinci ve dokuzuncu fıkralarına aykırı davranılması halinde,
bu aykırılık düzeltilinceye kadar yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin sistem üzerinde işlem
yapması engellenir. Ayrıca Gümrük Kanununun 241 inci maddesine istinaden usulsüzlük cezası
uygulanır.

c) 13 üncü maddenin onuncu fıkrasına aykırı hareket edilmesi halinde Gümrük Kanu-
nunun 241 inci maddesine istinaden usulsüzlük cezası uygulanır.

ç) 14 üncü maddenin ikinci fıkrasına aykırı hareket edilmesi halinde Gümrük Kanunu-
nun 241 inci maddesine istinaden usulsüzlük cezası uygulanır.

d) 15 inci maddeye aykırı hareket edilmesi halinde Gümrük Kanununun 241 inci mad-
desine istinaden usulsüzlük cezası uygulanır.

e) 20 nci maddeye aykırı hareket edilmesi halinde Gümrük Kanununun 241 inci mad-
desine istinaden usulsüzlük cezası uygulanır.

f) 22 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendine aykırı hareket edilmesi halinde, her
bir rapor için Gümrük Kanununun 241 inci maddesine istinaden usulsüzlük cezası uygulanır.

g) 22 nci maddenin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (f), (h) ve (j) bentlerine aykırı hareket
edilmesi halinde Gümrük Kanununun 241 inci maddesine istinaden usulsüzlük cezası uygulanır. 

ğ) 22 nci maddenin birinci fıkrasının (ı) ve (i) bentlerine uyulmaması halinde, her bir
bordro için Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır. 

h) Günlük raporun idareyi yanıltıcı biçimde düzenlenmesi halinde her bir günlük rapor
için Gümrük Kanununun 241 inci maddesine istinaden usulsüzlük cezası uygulanır.

(2) Birinci fıkrada sayılan hallerde usulsüzlük cezası uygulanması, Gümrük Kanununun
geçici 6 ncı maddesinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yetki
MADDE 25 – (1) Bakanlık, bu Tebliğin uygulanmasını temin etmek amacıyla gerekli

göreceği her türlü tedbiri almaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetki-
lidir.

(2) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda gümrük mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.
(3) Gümrük idareleri gerekli gördüğü takdirde, bu Tebliğ kapsamında yapılacak her

türlü işlemi incelemeye yetkilidir.
(4) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin bulunmadığı Gümrük ve Dış Ticaret Bölge

Müdürlüklerine bağlı antrepolarda gümrük memurları görevlendirilir.
(5) Bu Tebliğde yer alan gümrük işlemleri, gereken hallerde kamu yararı ve hizmet ge-

reği gözetilerek, Bakanlıkça her zaman gümrük memurları eliyle yürütülebilir.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ 
MADDE 26 – (1) 7/10/2016 tarihli ve 29850 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük

Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No:6) yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin 20 nci maddesinde belirtilen gümrük müşavir

yardımcılarına ilişkin bilgiler bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yedi gün içinde sisteme
kaydedilir.

Yürürlük
MADDE 27 – (1) Bu Tebliğin; 
a) 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının

(d) bendi yayımı tarihinden iki ay sonra,
b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, 
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 28 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Sayfa : 28                               RESMÎ GAZETE                                 10 Eylül 2020 – Sayı : 31240



10 Eylül 2020 – Sayı : 31240                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 29



Sayfa : 30                               RESMÎ GAZETE                                 10 Eylül 2020 – Sayı : 31240



10 Eylül 2020 – Sayı : 31240                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 31



Sayfa : 32                               RESMÎ GAZETE                                 10 Eylül 2020 – Sayı : 31240



10 Eylül 2020 – Sayı : 31240                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 33



Sayfa : 34                               RESMÎ GAZETE                                 10 Eylül 2020 – Sayı : 31240



10 Eylül 2020 – Sayı : 31240                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 35



Sayfa : 36                               RESMÎ GAZETE                                 10 Eylül 2020 – Sayı : 31240



10 Eylül 2020 – Sayı : 31240                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 37



Sayfa : 38                               RESMÎ GAZETE                                 10 Eylül 2020 – Sayı : 31240



10 Eylül 2020 – Sayı : 31240                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 39



Sayfa : 40                               RESMÎ GAZETE                                 10 Eylül 2020 – Sayı : 31240



10 Eylül 2020 – Sayı : 31240                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 41



Sayfa : 42                               RESMÎ GAZETE                                 10 Eylül 2020 – Sayı : 31240



10 Eylül 2020 – Sayı : 31240                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 43



Sayfa : 44                               RESMÎ GAZETE                                 10 Eylül 2020 – Sayı : 31240



10 Eylül 2020 – Sayı : 31240                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 45



Sayfa : 46                               RESMÎ GAZETE                                 10 Eylül 2020 – Sayı : 31240



10 Eylül 2020 – Sayı : 31240                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 47



Sayfa : 48                               RESMÎ GAZETE                                 10 Eylül 2020 – Sayı : 31240



10 Eylül 2020 – Sayı : 31240                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 49



Sayfa : 50                               RESMÎ GAZETE                                 10 Eylül 2020 – Sayı : 31240



10 Eylül 2020 – Sayı : 31240                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 51



Sayfa : 52                               RESMÎ GAZETE                                 10 Eylül 2020 – Sayı : 31240



10 Eylül 2020 – Sayı : 31240                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 53



Sayfa : 54                               RESMÎ GAZETE                                 10 Eylül 2020 – Sayı : 31240



10 Eylül 2020 – Sayı : 31240                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 55



Sayfa : 56                               RESMÎ GAZETE                                 10 Eylül 2020 – Sayı : 31240



10 Eylül 2020 – Sayı : 31240                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 57



Sayfa : 58                               RESMÎ GAZETE                                 10 Eylül 2020 – Sayı : 31240



10 Eylül 2020 – Sayı : 31240                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 59



Sayfa : 60                               RESMÎ GAZETE                                 10 Eylül 2020 – Sayı : 31240



10 Eylül 2020 – Sayı : 31240                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 61



Sayfa : 62                               RESMÎ GAZETE                                 10 Eylül 2020 – Sayı : 31240



10 Eylül 2020 – Sayı : 31240                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 63



Sayfa : 64                               RESMÎ GAZETE                                 10 Eylül 2020 – Sayı : 31240



10 Eylül 2020 – Sayı : 31240                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 65



Sayfa : 66                               RESMÎ GAZETE                                 10 Eylül 2020 – Sayı : 31240



10 Eylül 2020 – Sayı : 31240                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 67



Sayfa : 68                               RESMÎ GAZETE                                 10 Eylül 2020 – Sayı : 31240



10 Eylül 2020 – Sayı : 31240                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 69



Sayfa : 70                               RESMÎ GAZETE                                 10 Eylül 2020 – Sayı : 31240



10 Eylül 2020 – Sayı : 31240                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 71



Sayfa : 72                               RESMÎ GAZETE                                 10 Eylül 2020 – Sayı : 31240



10 Eylül 2020 – Sayı : 31240                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 73



Sayfa : 74                               RESMÎ GAZETE                                 10 Eylül 2020 – Sayı : 31240



10 Eylül 2020 – Sayı : 31240                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 75



Sayfa : 76                               RESMÎ GAZETE                                 10 Eylül 2020 – Sayı : 31240



10 Eylül 2020 – Sayı : 31240                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 77



YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ  
YARGI İLÂNLARI 

Kastamonu 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7069 

—— • —— 
Konya 15. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7102 

—— • —— 
Konya 15. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7088 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

MUHTELİF CİNS VE MİKTARDA DONANIM VE LİSANS SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Ofisimizce, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı, 

muhtelif cins ve miktarda donanım ve lisansının teknik şartnamesine ve istenilen markalarına 
uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, 
kapalı teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, işbu ihale isteklilerin tekliflerini yazılı ve nihai tek teklif olarak 
bildirmeleri şeklinde olacak olup, açık eksiltme uygulanmayacaktır. Ancak en uygun teklifi 
veren firma ile başka bir firmanın tekliflerinin eşit çıkması durumunda Komisyonca bilahare 
bildirilecek bir tarihte firmalar açık eksiltmeye davet edilecektir. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 
yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 
zarfa konulması zorunludur. 

2- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır.  İÇ ZARFTA YALNIZ 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik şartname, istenilen markalar, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale 
ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. 
maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 18/09/2020 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 
edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine, 
istenilen marka/modeline uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen 
teklifler komisyonca belirlenecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan 
teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5- Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç 
zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6- İhale  konusu  malzemenin tamamı  için  teklif  verilecek olup,  kısmi  teklifler 
değerlendirilmeyecektir. 

7- Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8- Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 7087/1-1 
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ÇAYKUR SÜZEN POŞET ÇAY ETİKET KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
1- Teşekkülümüze ait 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü (İyidere-Rize) 

ihtiyacı 25.000 Kg. Çaykur Süzen Poşet Çay Etiket Kağıdı %20 artar-azalır opsiyonlu olarak 
Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın 
alınacaktır. 

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

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 25.09.2020 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14.00’de açılacaktır. 

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

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

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

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

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.  7038/1-1 

—— • —— 
SİNYAL TEKNİK BİNA VE HEMZEMİN GEÇİTLERDE KULLANILMAK 

ÜZERE AKÜ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 
TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASINDA BULUNAN SİNYAL TEKNİK 

BİNA VE HEMZEMİN GEÇİTLERDE KULLANILMAK ÜZERE AKÜ ALIMI. 
İhale Kayıt No  : 2020/458026 
1. İdarenin  : 
a) Adresi  : TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi 

Binbaşı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A 35220 Alsancak / 
İZMİR 

b) Telefon ve Faks Numarası  : 0232 464 31 31/4931-0232 464 77 98 
c) Elektronik Posta Adresi  : 3bolgesatinalmavestokkontrolihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 
d) İnternet Adresi  : http://www.tcdd.gov.tr/ihaleler 
2. İhale konusu malın  
adı ve miktarı  : İhale dokümanında belirtilmiştir. 
3. Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık 

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

4. Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 
Başkanlığına 21.09.2020 Tarihi Pazartesi Günü Saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması 
şarttır. 

5. İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 
Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 250,00.- 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. 
 6949/1-1 
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GÜVENLİ UYGULAMA DAĞITICISI ALINACAKTIR 
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 
Güvenli Uygulama Dağıtıcısı mal alımı, 23.07.2020 tarih ve 31194 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren “MTA Genel Müdürlüğü tarafından 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi kapsamında yapılacak mal ve hizmet alımlarına ilişkin 
usul ve esaslar”ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası :2020/466751 

1-İdarenin  

a) Adresi :Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 
 Çukurambar Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 33A 
06800   Çankaya /Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : 0312 201 20 60 – 0312 285 58 14 

c) Elektronik posta adresi  :    
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa) 

: 

2-İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal Alımı,  
1 Adet Güvenli Uygulama Dağıtıcısı Alımı 

b) Teslim yeri/yerleri : MTA Genel Müdürlüğü Bilimsel Dokümantasyon 
ve Tanıtma Dairesi Başkanlığı Ambarı 

c) Teslim tarihi/tarihleri : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlama 
talimatının tebliğinden itibaren; 45 (kırkbeş) takvim 
günüdür. 

3-İhalenin  

a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları 

b) Tarihi ve saati : 22/09/2020 - 10:30 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler: 

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

belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 
kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif 
mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma 
uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ilgili Mali 
Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 
İstekliler alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını 

belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerden yer alan belgelerden kendi 
durumuna uygun olan belge veya belgeleri teklif eklerinde sunacaklardır. 

a)İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler 
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 
İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından 

sunulması yeterlidir. 
İstekli imalatçı ise aşağıdaki belgelerden yalnızca birini sunabilir; 
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenen Kapasite Raporu, 
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi, 
ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi, 
d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat 

uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı 
olduğunu gösteren belgeler. 

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından 
sunulması yeterlidir. 

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetleri ile yedek parça sağlanması 
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İstekliler, teklif etmiş oldukları ürünlerle ilgili Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesini 
teklifleri ekinde sunacaklardır. 

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından 
sunulması yeterlidir. 

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 
cevapları ve açıklamaları içeren doküman 

İstekliler teklif ettikleri malların teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygunluğunu 
teyit etmek amacıyla, teknik bilgilerin yer aldığı bilgi, belge ile teknik şartnamenin her bir 
maddesi sırası ve madde numarası ile birlikte teker teker cevaplanıp, hiçbir madde boş 
bırakılmayacaktır. Cevaplar açık, anlaşılır olmalı ve teknik detay istenilen maddelerde yeterli 
teknik düzeyde cevaplar verilmelidir. Boş bırakılan maddeler cevapsız sayılacak ve 
değerlendirmede “karşılamıyor” şeklinde yorumlanacaktır. İstekliler bu bilgi ve belgeleri teklif 
ekleri kapsamında sunacaklardır. 

Yetki belgeleri üretici firmanın Türkiye ofisinden alınacaktır ve yetki belgesini imzalayan 
kişinin yetkili olduğunu gösteren belgeler yetki belgesi ile birlikte sunulacaktır. 

İsteklinin Ankara’da bürosu bulunacak ve bunu belgeleyerek teklif ekinde sunacaktır. 
Adres değişikliği olması durumunda en geç 1 (bir) hafta içinde yeni adresini İdare’ye yazılı olarak 
bildirecektir. 

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge ve belgelerin ortaklardan biri tarafından 
sunulması yeterlidir. 

5 -Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından 

belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif 
eden yerli istekliler lehine  % 20 (yüzdeyirmi) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten (MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 
(207 nolu oda) Çankaya/ANKARA) satın alınabilir.  

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube 

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

9-İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif 
edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 
imzalanacaktır. 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 60 takvim günüdür. 
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13- İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 7039/1-1 
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2020 YILI KENEVİR HASADI KARŞILIĞI KENEVİR SAPI SATIŞ 
İHALESİ YAPILACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğünden: 
1- İşletmemizin 2020 yılı üretimi tahmini 1.174 Dekar Kenevir sapı Kenevir hasadı 

karşılığı tek parti halinde satışa sunulacaktır.  
2- İhale 21.09.2020 Pazartesi günü saat 14.00’de Amasya -Mecitözü karayolunun 25 inci 

km.’deki İşletmemiz Merkezinde yapılacaktır. Bu tarihte ihale gerçekleşmez ise, ihale 28.09.2020 
Pazartesi günü aynı yer ve saatte tekrarlanacaktır.  

3- Satışa sunulacak Kenevir sapına karşılık kenevir hasadı ile ilgili muhammen bedel ve 
geçici teminat miktarı aşağıya çıkarılmıştır. 

Cinsi 
Miktarı 
(Dekar) 

Muhammen 
Fiyatı (TL/Da) 

Muhammen 
Tutarı (TL) 

Geçici 
Teminat %10 

(TL) 
Kenevir Hasadı 1.174 18,00 21.132,00 

4.461,20 
Kenevir Sapı 1.174 20,00 23.480,00 

TC Ziraat Bankası Amasya şubesindeki TR 22 0001 0000 3005 9943 7852 24 İban nolu 
hesabına yatırılarak dekontları komisyona ibraz edilecektir. 

4- İhaleye ait şartname Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (karanfil Sok. No: 62 
Bakanlıklar/ANKARA), TİGEM web sitesi ve İşletmemizde görülebilir. 

5-İhaleye katılmak isteyen müşterilerde aşağıdaki şartlar aranır.  
a) Kanuni ikametgâhı olması.  
b) Geçici teminat vermesi.  
c) Ticaret Odası, Sanayi Odası veya ilgili meslek kuruluşuna kayıtlı olduklarına ve 

halihazırda faaliyette olduklarına dair ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge vermeleri, 
d) Müşterinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin 

ibraz edilmesi, Gerçek kişiler de imza sirkülerini ibraz edeceklerdir. 
e) İsteklinin, ihale tarihine göre son iki ay içerisinde alınmış olma şartı ile bağlı 

bulunduğu Vergi Dairesi ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borcunun olmadığına veya borcu 
var ise ertelendiğine veya taksitlendirildiğine dair belgeleri ihale komisyonuna ibraz etmesi 
zorunludur 

6- İşletmemiz satışlar yönünden 4734 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp 
yapmamakta, dilediğine yapmakta veya en uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.  

TEL : 0 358 273 52 97-98 
FAX : 0 358 273 52 14  
Adres :  
Doğantepe Köyü Gökhöyük 
Mahallesi Deniz Caddesi Kızılırmak Sok. 
No: 10 Merkez/AMASYA  
(İşletmemiz Amasya - Mecitözü  
Karayolu 25. Km.'dedir. 7072/1-1 
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BETON PÜSKÜRTME MAKİNESİ VE YEDEKLERİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
TTK İHTİYACI OLARAK BETON PÜSKÜRTME MAKİNESİ VE YEDEKLERİ 4734 

SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE 
EDİLECEKTİR. 

1 - İdarenin  

a) Adresi 
: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 
  Bağlık Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2  
  ZONGULDAK  

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0 372 252 40 00 (70 hat) Fax: 0 372 251 19 00 
 

c) Elektronik Posta Adresi (Varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr 
2 - İhale Konusu İşin Nev’i   

a) Niteliği, Türü Ve Miktarı : Beton Püskürtme Makinesi ve Yedekleri 
  (1 Kalem) (2 Adet)  

b) Teslim Yeri 

: Yerli Yükleniciler için: Karadon TİM İş sahası 

: Yabancı Yükleniciler için: Sözleşmede belirtilen 

  teslim limanı 
c) Teslim Tarihi  : 120 takvim gününde teslim edilecektir. 
3 - İhalenin   
a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK  
b) Tarihi ve Saati :19.10.2020 Pazartesi saat 15.00 
c) Dosya No : 946-TTK/1612 
4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri  
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

 c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
e) Şartnamede belirlenen geçici teminat, 
f) Bu şartnamenin 55.maddesinde belirtilen yeterlilik belgeleri, 
g) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
ğ) Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler:  
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Teknik şartnamenin 2. maddesinin cevapları teklifle birlikte verilecektir. Teknik 
şartnamenin 3.1 maddesinde belirtilen belgeler ya teklifle verilecek ya da teslimatla birlikte 
sunulacağı teklifte belirtilecektir. 

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 
ortaklığı beyannamesi,  

i) Şartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 
yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,  

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur.  
5 - Bu ihalede kısmi teklif verilemeyecektir. 
6 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır.  
Yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında %15 (onbeş) oranında fiyat avantajı 

uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif 
ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur. 

7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa 
Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad. (Aşkabat Cad.) 19. Sok. 
No: 22 Bahçelievler /ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 150,00 TL karşılığı 
temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 19.10.2020 Pazartesi saat 15.00’e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı 
Bülent Ecevit Caddesi No: 125 Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve 
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden İdaremiz sorumlu 
değildir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.  

10 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 
olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir. 
13.1.1-İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
13.1.2-Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 
15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.  

İlan olunur. 7047/1-1 
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ÇİFT ZİNCİRLİ KONVEYÖR YEDEKLERİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
İşin Adı: ÇİFT ZİNCİRLİ KONVEYÖR YEDEKLERİ (DİŞLİ PARÇALARI) alımı 4734 

sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği hükümleri 
çerçevesinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  

İhale kayıt numarası  : 2020 / 459859 
Dosya no  : 2022089 
1 - İDARENİN: 
a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak   

No: 2   67090-ZONGULDAK 
b) Telefon ve Faks numarası  : Tel: 0 372 252 40 00 (70 Hat) Faks: 0 372 251 19 00 
c) Elektronik posta adresi  :  
2 - İHALE KONUSU MALIN:  
a) Niteliği, türü ve miktarı  : Çift zincirli konveyör yedekleri (dişli parçaları): 26 kalem  
b) Teslim yeri  : Bülent Ecevit Caddesi’ndeki Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Makina ve İkmal Dairesi 
Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 
Tesellüm Şefliği Ambarı ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasını müteakip 90 takvim günüdür.  
3 - İHALENİN: 
a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125  
ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 05/10/2020 Pazartesi günü saat: 15.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 
a).Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  
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d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
e) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 
f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
g) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 
h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.  
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve ( c) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif eş çalışan malzemeler için toplamda en düşük, 

diğer malzemelerde en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.  
6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  
7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 
Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA 
adresinde görülebilir ve şartnameler 150,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye 
teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 05/10/2020 Pazartesi günü saat 15.00’e kadar Türkiye Taşkömürü 
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 
sorumlu değildir.  

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 
ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 
takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır. 
13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 
 7131/1-1 
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MÜBADELE İLANI 
Konya Valiliği İl Jandarma Komutanlığından: 
Aşağıda cinsi, miktarı, durumu ve tahmini bedelleri belirtilen (24) adet HEK taşıt ve 

Kullanım Yeri Olmayan İhtiyaç Fazlası I.inci Durumda (243) Kalem Araç Yedek Parça, 4645 
sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan Yönetmelik kapsamında ihale edilecektir. 

 

1 - İdarenin  
a) Adresi 

Konya İl Jandarma Komutanlığı / 
Büyüksinan Mahallesi / Fetih Cad. / No: 1 / 
Karatay / KONYA 

b) Telefon ve Faks Numarası 0 332 335 90 10 - Fax: 0 332 237 38 19 

c) Elektronik Posta Adresi konyalojistiksube@gmail.com.tr 

 
2 - Mübadele Karşılığında Verilecek 
Mal ve Malz. Cinsi, Mik.ve Durumu. 

Konya ve Karaman İl J.K.lığı Envanterinde 
Bulunan Ekonomik Ömrünü Tamamlamış 
Muhtelif Marka ve Cinste 24 Adet HEK Taşıt 
ve Kullanım Yeri Olmayan İhtiyaç Fazlası I.inci 
Durumda (243) Kalem Araç Yedek Parçası 
Mübadele Edilmesi İşi. 

a)Tahmini Bedeli 362.422,00 TL. 

3 - Mübadele Karşılığında Alınacak 
Mal ve Malzemelerin Özellikleri 

En az (1) adet Dacia Duster Prestige 1.5 Blue 
dci 115 bg 4x4, 2020 model marka taşıt ve 1 
Adet Pey değeri 2.499,00 TL. Olan (45) adet 
pey karşılığında 

a) Tahmini Bedeli 362.425,00 TL. 

 
b) Teslim Etme ve Teslim Alma Yeri 

Konya İl Jandarma Komutanlığı / 842 Nu.lı 
Tşn.Mal Sym.lığı / Büyüksinan Mahallesi / 
Fetih Cad. / No: 1 / Karatay / KONYA 

c) Teslim Etme / Alma Tarihi Sözleşme kapsamında 90 takvim günü içerisinde 
bitirilecektir. 

 
4 - Mübadelenin Yapılacağı Yer 

Konya İl Jandarma Komutanlığı / İhale 
Komisyon Başkanlığı / Büyüksinan Mahallesi / 
Fetih Cad. / No: 1 / Karatay / KONYA 

a) Tarihi ve Saati 30.09.2020 günü saat:14.00 

 
5 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için  aşağıda sayılan belgeler ve  yeterlik kriterleri 

ile  fiyat  dışı  unsurlara ilişkin  bilgileri teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

mailto:konyalojistiksube@gmail.com.tr
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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, 

b) Bu Şartname ekinde yer alan teklif mektubu, 
c) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe 
Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar. 

ç) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 
noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

d) İhale dokümanında belirtilen tebligat adresini gösterir onaylı belge, 
e) İhale dosyasını satın aldığını gösterir vezne alındı makbuzu ihale zarfı içerisinde 

teklifle beraber sunulacaktır. 
6 - Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm isteklilere açıktır. 
7 - Mübadele dokümanı Konya İl Jandarma Komutanlığı / İhale Komisyon Başkanlığı / 

Büyüksinan Mahallesi / Fetih Cad. No: 1 / Karatay / KONYA adresinde görülebilir veya Konya 
Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne 30 TL’nin yatırıldığına dair belgeyi ibraz etmek sureti ile 
aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın 
almaları zorunludur. 

8 - Mübadelesi yapılacak olan mal ve malzemeler için kısmi teklif verilmeyecektir. Teklif 
zarfları 30.09.2020 günü saat 14.00’e kadar Konya İl Jandarma Komutanlığı / İhale Komisyon 
Başkanlığı / Büyüksinan Mahallesi / Fetih Cad. No: 1 / Karatay / KONYA adresine teslim 
edilecektir. 

9 - Mübadeleye kapalı zarf usulü teklifler alındıktan sonra açık artırma usulü ile devam 
edilecektir. Teklifler komisyon önünde sözlü olarak verilecektir. 

10 - İstekliler mal ve malzemeler için belirlenen tahmini bedelin  %3’ünden az olmamak 
kaydıyla kendilerinin belirleyeceği oranda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak 
sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, (120) takvim gününden az 
olmamak üzere isteklilerce belirlenir. 

11 - Mübadelesi yapılacak olan araçlar / malzeme ilan tarihinden itibaren mübadele 
tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09.00 ile 16.00 saatleri arasında (19 adet araç) Konya 
İl Jandarma Komutanlığı / Büyüksinan Mahallesi / Fetih Cad. / No: 1 / Karatay / KONYA ve      
(5 adet araç) Karaman İl Jandarma Komutanlığı / Çeltek Mahallesi Kurtderesi Köyü Yolu Üzeri    
No: 18 Merkez / KARAMAN adreslerinde görülebilir. 

12 - Mübadeleye katılan ve teklif veren herkes mübadelesi yapılacak taşıtları / 
malzemeleri görmüş sayılır. 

13 - Mübadele konusu taşıt / malzemelerin bedelleri yaklaşık olarak hesaplanmıştır, 
mübadeleye teklif veren istekli tüm şartları kabul etmiş sayılır. 

14 - Sözleşme yapılacak ve notere tescil ettirilecektir. 
15 - Tekliflerin geçerlilik süresi 90 (doksan) takvim günü olacaktır. 
16 - İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 
 7015/1-1 
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TAŞIT MÜBADELE İLANI 
Bilecik İl Jandarma Komutanlığından: 
4645 sayılı Kanun ve bu Kanuna istinaden yayımlanan 2008/14176 sayılı Emniyet Genel 

Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, HEK ve Hurda Durum ve 
İşlemleri İle Hizmet Satışına Dair Yönetmeliğin 38’inci maddesi uyarınca muhtelif marka ve 
model (18) adet HEK taşıtların mübadelesi yapılacaktır. 

1 - İdarenin; 
a) Adı : Bilecik İl Jandarma Komutanlığı 
b) Adresi : Hürriyet Mah. Hoşgör Sok. No: 3 Kapalı Pazar Yanı 

Merkez/BİLECİK 
c) Telefon ve faks numarası : Tel:0 228 212 05 07 - Fax: 0 228 212 94 91 
ç) Elektronik posta adresi: yasincalgin@jandarma.gov.tr (yasincalgin@yahoo.com) 
2 - Mübadele Konusu İdare Tarafından Verilecek Malın Adı, Niteliği, Türü ve Miktarı: 
Ekonomik ömrünü doldurmuş; Toplam (18) adet muhtelif marka ve modelde HEK 

taşıtlar. Bu taşıtların (18)’si de HEK durumunda olup, bakımı yapıldığında trafiğe çıkabilecek 
durumdaki taşıtlardır. 

MÜBADELESİ YAPILACAK ARAÇ VE YEDEK PARÇALARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ 
 

S.NO. CİNSİ MARKASI TİPİ MODELI KM MOTOR NO 
PLAKA 

NO 
FAAL OLUP/ 
OLMADIĞI 

1 MİNİBÜS FORD TRANSİT 2000 320590 BİLAE63 
11 JAA 

055 
FAAL 

2 MİNİBÜS FORD TRANSİT 2001 473064 BİLAE64 
11 JAA 

051 
ARIZALI 

3 
KAMYONET  

(ÇİFT 
KABİNLİ) 

ISUZU D-MAX 4X4 2006 289663 DY5777 
11 JAA 

045 
FAAL 

4 
KAMYONET  

(ÇİFT 
KABİNLİ) 

ISUZU D-MAX 4X4 2006 314649 DW3867 
11 JAA 

044 
ARIZALI 

5 MİNİBÜS FORD TRANSİT 2001 267219 BİLAE65 
11 JAA 

040 
FAAL 

6 MİNİBÜS FORD TRANSİT 2003 163267 TTFA2B37380 
11 JAA 

011 
ARIZALI 

7 
KAMYONET  

(ÇİFT 
KABİNLİ) 

ISUZU D-MAX 4X4 2006 242083 DY1543 
11 JAA 

029 
ARIZALI 

8 
KAMYON  

(AÇIK KASA) 
İVECO 

OTOYOL 
65,9 

1999  804005230877420 
11 JAB 

042 
FAAL 

9 
KAMYON 

(AÇIK KASA) 
İVECO 

OTOYOL 
65,9 

1999  804005230877697 
11 JAB 

043 
FAAL 

10 MİDİBÜS ISUZU MD 23 2003  A10533965 
11 JAB 

023 
FAAL 

11 MİNİBÜS FORD TRANSİT 2003  2A46404 
11 JAB 

022 
FAAL 

12 MİNİBÜS FORD TRANSİT 2001  1C72458 
11 JAB 

021 
FAAL 
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13 KAMYON FORD 2520 2003  6CITDOVERTECH60LTTCI 
11 JAB 

020 
FAAL 

14 MİDİBÜS ISUZU MD27 2003  AIOS30950 
11 JAB 

016 
FAAL 

15 MİNİBÜS FORD TRANSİT 2003  3J36859 
11 JAB 

014 
FAAL 

16 KAMYON BMC FATİH 2000  3BTAA50130417 
11 JAB 

013 
FAAL 

17 KAMYON İVECO 24-9 2000  0T224326 
11 JAB 

012 
FAAL 

18 MİNİBÜS FORD TRANSİT 2002  2,4 TURBO 
11 JAB 

572 
FAAL 

 
3 - İdare Tarafından Alınacak Mübadele Konusu Mal/Malzeme ve Taşıtların Durumu ve 

Özellikleri: (4) adet Fiat Egea Sedan Easy, Stil Paket, Metalik Boya (Siyah) 1.4 Fire 95 HP 
Manuel Benzinli marka ve model taşıt, (136) adet 215/65 R 16 C (Ford Custom Taşıt) ebatlarında 
dört mevsim, üretim tarihi 2020 yılı, yol tipi dış lastik. Taşıtlar ve lastikler 2020 model ve 
kullanılmamış olacaktır. 

4 - İdare Tarafından Alınacak Malın/Malların Teslim Edileceği Yer ve Tarih: 
Mübadelede teklif edilen araçlar Hürriyet Mah. Hoşgör Sok. No:3 Kapalı Pazar Yanı 

Merkez/BİLECİK adresinde bulunan Bilecik İl Jandarma Komutanlığı 811 Nu.lı Birlik Mal 
Saymanlığına teslim edilecektir. Mübadele sözleşmesinin imzalanmasından sonra yüklenici, 
alınacak malı 60 (Altmış) gün içinde teslim etmek zorundadır. 

5 - İdare Tarafından Verilecek Malın/Malları Teslim Alma Yeri ve Tarihi: 
Mübadele karşılığı verilecek (18) adet taşıt Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, Söğüt 

Ulaştırma Eğitim Merkez Komutanlığı ve 2’nci Jandarma Eğitim Merkez Komutanlığından teslim 
alınacaktır. Mübadelesi yapılan taşıtlar, mübadele karşılığı olan taşıtların teslim edildiği günü 
izleyen 20 (yirmi) takvim günü içerisinde yüklenici tarafından bulunduğu yerden teslim alınması 
zorunludur. Araçların üzerinde bulunan Jandarma yazısı ve işaretleri yüklenici tarafından 
silinecek/sökülecek ve müteakiben araçların alınmasına izin verilecektir. 

6 - Mübadelenin; 
a) Yapılacağı Yer: Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Toplantı Salonu, Hürriyet Mah. 

Hoşgör Sok. No: 3 Kapalı Pazar Yanı Merkez/BİLECİK 
b) Tarihi ve saati: 25/09/2020 günü saat: 15.00 
7 - Değer Tespit Komisyonu Tarafından Belirlenen Tahmini Bedel; 491.083,50 TL 

(Dörtyüzdoksanbirbinseksenüçliraelli kuruş.) 
8 - İdare Tarafından Alınacak Malın/Malların Tahmini Bedeli: 491.422,80 TL (Dörtyüz 

doksanbirbindörtyüzyirmiikiliraseksenkuruş.) 
9 - Mübadeleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler İle Uygulanacak Kriterler: 

Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin; 
a) Mübadele Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
b) Mübadele Şartnamesinde belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun idare 

tarafından alınacak mala ait tahmini bedelin %3 ünden (en az 14.742,68 TL) az olmamak üzere 
kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki 
teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 
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c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 
belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 
ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 
kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

ç) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, 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, 

d) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan 
dolayı hükümlü bulunmadığına dair; 

1) Gerçek kişi olması halinde; kendisinin, 
2) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise 

yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, 
Kolektif Şirket ise ortakların tamamının, Komandit Şirkette Komandite ortakların hepsinin, 
Komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, Kooperatiflerde 
yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı 
birimlerden ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış adli sicil belgesi istenir. 

10 - Mübadele şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 
11 - Mübadele şartnamesi hazırlanmış olup, mübadele dokümanı Hürriyet Mah. Hoşgör 

Sok. No: 3 Kapalı Pazar Yanı Merkez/BİLECİK adresinde bulunan Mübadele ve Şartname 
Komisyonunda görülebilir ve İl Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü Hürriyet Mah. Hoşgör Sok. 
No: 3 Kapalı Pazar Yanı Merkez/BİLECİK adresine ödenecek 60,00-TL (Altmış Lirası) karşılığı 
idarenin yukarıdaki adresinde bulunan Mübadele ve Şartname Komisyonundan temin edilebilir. 
Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur. 

12 - Teklifler, 25/09/2020 günü saat 15.00’e kadar Bilecik İl Jandarma Komutanlığı 
Hürriyet Mah. Hoşgör Sok. No: 3 Kapalı Pazar Yanı Merkez/BİLECİK adresine (Mübadele ve 
Şartname Komisyonuna) verilecektir. 

13 - Mübadele işlemi; yazılı tekliflerin alınmasının ardından, isteklilerin pey tekliflerini 
açık artırma usulü ile mübadele komisyonu önünde sözlü olarak belirtmeleri suretiyle 
gerçekleştirilir. 

14 - Taraflarca imzalanarak sözleşme yapılacaktır. Ancak, sözleşme yapma süresi içinde 
şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme 
yapılması ve kesin teminat yatırılması zorunlu değildir. 

15 - Bu mübadelede kısmi teklif verilemez. 
16 - Mübadelesi yapılacak olan taşıtlar ve yedek parçalar ilan tarihinden itibaren 

mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09.00 ile 16.00 saatleri arasında Hürriyet 
Mah. Hoşgör Sok. No: 3 Kapalı Pazar Yanı Merkez/BİLECİK adresinde görülebilir. 

17 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim 
günüdür. 

18 - İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
 7064/1-1 
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MÜBADELE İLANI 
Çankırı İl Jandarma Komutanlığından: 
Çankırı ve Çorum İl Jandarma Komutanlıklarına Ait Ekonomik Ömrünü Tamamlamış 

Muhtelif Marka ve Cinste 40 (Kırk) Adet HEK Taşıtın Mübadele İlanı 
4645 sayılı Kanun ve bu Kanuna istinaden yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait 

Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, HEK İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair 
Yönetmeliğin 38’inci maddesi uyarınca muhtelif cins, marka ve model HEK taşıtların mübadelesi 
yapılacaktır. 

1 - İdarenin; 
a) Adı : Çankırı İl Jandarma Komutanlığı 
b) Adresi : Kırkevler Mah. Kastamonu Cad. No: 252 Merkez - Çankırı 
c) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 376 213 39 00 - Fax: 0 376 212 36 14  
ç) Elektronik posta adresi : mertbakir@jandarma.gov.tr 
2 - Mübadele Konusu İdare Tarafından Verilecek Malın Adı, niteliği, türü ve miktarı: 
Ekonomik ömrünü doldurmuş; Toplam 40 (Kırk) adet muhtelif cins, marka ve modelde 

taşıt HEK durumunda olup, bakımı yapıldığında trafiğe çıkabilecek durumdaki taşıtlardır. 
3 - Mübadele Konusu İdare Tarafından Alınacak Mal/Malzeme ve Taşıtların Durumu ve 

özellikleri: 3 (Üç) Adet 2020 model 0 (sıfır km) Ford Tourneo Courier Deluxe kısa 1.5 TDCİ 
(Dizel) 100PS 6 İleri Manuel (Euro 6.2), taşıt 3 (Üç) Adet 2020 model 0 (sıfır km) Fiat Egea 
Sedan Easy, Stil Paket 1.4 Fire 95 Hp Manuel taşıt 

Taşıtlar 2020 model ve kullanılmamış (sıfır km) olacaktır. 
4 - İdare Tarafından Alınacak Malın/Malların Teslim Etme yeri: Mübadelede teklif edilen 

araçlar Kırkevler Mah. Kastamonu Cad. No: 252 Merkez-Çankırı adresinde bulunan Çankırı İl 
Jandarma Komutanlığına teslim edilecektir. 

5 - İdare Tarafından Verilecek Malın/Malların Teslim Alma yeri: Mübadele karşılığı 
verilecek HEK 40 (Kırk) adet aracın 26 adedi Çankırı İl Jandarma Komutanlığından 14 adedi 
Çorum İl J.K.lığından teslim alınacaktır. 

6 - Mübadelenin; 
a) Yapılacağı yer: Kırkevler Mah. Kastamonu Cad. No: 252 Merkez-Çankırı adresinde 

bulunan Çankırı İl Jandarma Komutanlığı  
b) Tarihi ve saati: 25.09.2020 Cuma günü saat: 14:00 
7 - Değer Tespit Komisyonu Tarafından Belirlenen Tahmini Bedel; 733.641,97 TL 
8 - İdare Tarafından Alınacak Malın/Malların Tahmini Bedeli: 769.800,00 TL 
9 - Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler: 

Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin; 
a) Mübadele Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
b) Mübadele Şartnamesinde belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun idare 

tarafından alınacak mala ait tahmini bedelin %3 ünden (en az 23.094,00 TL) az olmamak üzere 
kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki 
teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 
belgesi; 
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1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 
ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 
kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

ç) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, 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, 

d) 3713 sayılı Terörle Müc. Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı 
hükümlü bulunmadığına dair; 

1) Gerçek kişi olması halinde; kendisinin, 
2) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise 

yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, 
Kollektif Şirket ise ortakların tamamının, Komandit Şirkette Komandite ortakların hepsinin, 
Komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, Kooperatiflerde 
yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı 
birimlerden ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış adli sicil belgesi istenir. 

10 - Mübadele, şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 
11 - Mübadele şartnamesi hazırlanmış olup, mübadele dokümanı Kırkevler Mah. 

Kastamonu Cad. No: 252 Merkez-Çankırı adresinde bulunan Çankırı İl Jandarma Komutanlığında 
görülebilir ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Defterdarlık, Mal Müdürlüğü, Saymanlık 
ya da Muhasebe Müdürlüklerine ödenecek 40,00-TL (Kırk Türk Lirası) karşılığı yukarıdaki 
idarenin adresinden temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını 
satın almaları zorunludur. 

12 - Teklifler, 25.09.2020 günü saat: 14.00’e kadar Çankırı İl Jandarma Komutanlığına 
teslim edilecektir. 

13 - Mübadele işlemi; yazılı tekliflerin alınmasının ardından, isteklilerin pey tekliflerini 
açık artırma usulü ile mübadele komisyonu önünde sözlü olarak belirtmeleri suretiyle 
gerçekleştirilir. 

14 - Taraflarca imzalanarak sözleşme yapılacaktır. Ancak, sözleşme yapma süresi içinde 
şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme 
yapılması ve kesin teminat yatırılması zorunlu değildir. 

15 - Bu mübadelede kısmi teklif verilemez. 
16 - Mübadelede verilecek araçlar; ilan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün 

öncesine kadar hafta içi 09:00 - 16:00 saatleri arasında görevliler nezaretinde Çankırı ve Çorum İl 
Jandarma Komutanlıklarında görülebilecektir. 

17 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim 
günüdür. 

18 - İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
 7063/1-1 
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EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIM İŞİ  
İHALE EDİLECEKTİR 

Gerede Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan Gerede Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi alanına ait, 
Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi yapım işi kapalı zarf teklif almak suretiyle ihale 
edilecektir.  

1- İdarenin 
Adresi : Yeni Tabakhaneler 2 Nolu Sok. No : 1 Gerede / BOLU 
2- İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Gerede Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi alanında yer 

alan işletmelerden kaynaklanacak Evsel ve Endüstriyel nitelikteki atık suları arıtacak atıksu 
arıtma tesisinin, nihai kapasiteli işletme şartları dikkate alınarak hazırlanmış olan uygulama 
projelerine göre, 6.000 m3/gün kapasiteli tüm ünitelerin yapımı, mekanik ve elektrik 
ekipmanlarının temini ve montajı, tesisin işletmeye alınması, deneme, işletilmesi, bakımı, iş sonu 
uygulama projeleri ve işletme-bakım kitaplarının hazırlanması ile idare personelinin eğitilmesi 
işleridir 

b) Yapılacağı yer : Gerede / BOLU 
c) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) 

gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 
d) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 24 (Yirmidört) aydır. 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu 
Çankaya- ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 29/09/2020 Saat 10.00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkâr 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
3) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekâletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
4) İş Deneyim Belgesi. 
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
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konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 
gerçekleştirildiğini gösteren, en az 4.000 m3/gün kapasiteli Endüstriyel veya en az 10.000 m3/gün 
- 50.000 kişi eşdeğer nüfus kapasiteli Evsel, Atıksu Arıtma Tesisi komple (inşaat, mekanik ve 
elektrik) yapım işine ait İş Bitirme Belgesi ile bu belgeyi tevsik amacıyla idari şartnamenin 6.1-B / 4. 
maddesinde belirtilen belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerini istekliler sunmak zorundadır. 

İş Durum, İş Denetleme ve İş Yönetme Belgeleri ile diploma değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

İş ortaklıklarında, pilot ortağın istenen asgari iş bitirme tutarının tamamını, diğer 
ortakların her birinin ise Genel Keşif Özetinde belirtilen iş kalemlerinden en az birine ilişkin ve 
asgari 10.000.000 TL tutarında yapım işini bitirmiş olması şartını sağlaması gerekir. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.  
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) 15.000.000 TL’den az olmamak üzere, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı miktarda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 
bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 
Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 
bildirimi.  

D) İsteklinin ortak girişim (İş Ortaklığı) olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi. 
E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin 
yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve 
sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali 
müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu 
gösteren, standart forma uygun belge. 

F) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen 
işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 
şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 
tevsik eden belge. 

G) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 
H) İdari Şartnamede belirlenen niteliklere uygun olarak, idare (Gerede Deri İhtisas 

Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığı) adına alınacak en az 2.000.000 TL 
tutarında Geçici Teminat. 

I) Tesisin yapımı hakkında yöntem raporu. 
J) Teklif edilen Mekanik ve elektrik ekipmanların detaylı teknik spesifikasyonları, 

imalatçıları, performans eğrileri, varsa test sertifikaları ve katalogları, tükettikleri enerji miktarları 
tablosu, mekanik ekipmanlarla ilgili analizler (sıyırıcılar, kapaklar, karıştırıcılar, paslanmaz çelik 
imalatlar, konveyorlar, ayrıştırıcılar vb.) teklif edilen malzemelerin markalarını belirten cetveller. 

K) Performans Garanti Beyannamesi. 
L) Elektrik tüketimi ile ilgili Beyannameler. 
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M) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 
N) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
O) İç Zarf. 
 Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetvelini içeren 
iç zarf. (Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, teklifin hangi işe ait olduğu 
yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.) 

 Kapalı zarf içerisinde teklif mektubu ve eki teklif cetvelini içeren iç zarf da dahil olmak 
üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak 
oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. 
Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle 
ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

 İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3 üncü 
maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5- İstekliler İş Ortaklığı olarak ihaleye katılabilir, Konsorsiyum kabul edilmez. İş 
Ortaklığında, ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin (B-1), (B-2), (E), (F),(G) ve (M) 
bentlerindeki belgeleri ayrı ayrı sunmaları gerekir.  

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
7- İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında veya 
Gerede Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Yeni Tabakhaneler 
2 Nolu Sok. No : 1 Gerede / BOLU adreslerinde görülebilir veya 700 TL karşılığı Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 
Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 
olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

8- İstekliler tekliflerini; birim fiyatlı işler için, birim fiyatların her biri için geçerli olmak 
üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden, teklif birim fiyatlı işler 
için ise her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli 
ile toplam bedel üzerinden sözleşme düzenlenecektir.  

9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 
günü olmalıdır.  

10- KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 
ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye 
Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11- Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 
 7095/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Pursaklar Belediye Başkanlığından: 

Pursaklar Belediye Meclisinin 07.02.2020 gün ve 57 sayılı kararı ile uygun görülen ve 

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.08.2020 gün ve 819 sayılı kararı ile tadilen onaylanan 

“Saray 98156 Ada Batısında Yer Alan Park Alanında Trafo Yerinin Kaydırılmasına Yönelik 

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği “, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve 

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün 

süreyle askıya çıkartılmıştır. 

İlanen ilgililere duyurulur. 7016/1-1 

—— • —— 

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI 

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer şartları taşımaları 

gerekmektedir. 

1 - Doktor öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; Dilekçeleri ekinde 

özgeçmişini, tasdikli doktora belgesini, 1 (bir) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, yayın listesini 

ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takımı elektronik ortamda, 1 takımı ise basılı olmak 

üzere toplam 5 takım dosya ile birlikte şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca, 

kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. 

2 - Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından 

denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir. 

Başvuru Yeri: 

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür. Başvurular, Gaziantep 

İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta 

ile yapılacaktır. (Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan 

başvurular ve posta ile yapılan başvurular zamanında gelmediği takdirde dikkate alınmayacaktır.) 

Birimi Bölümü Program/ABD Unvanı Der. Adet Açıklama 

İslami İlimler 

Fakültesi 

Temel İslam 

Bilimleri 

Arap Dili ve 

Belagatı 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
2 1 

%100 Arapça bölümünde 

tecrübeli olmak. 

 7061/1-1 
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İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte ve bölümlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim 
Kanunu’nun 23, Maddesi ile 12.06.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ‘Öğretim Üyeliğine 
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’ nin yürürlükteki ilgili maddelerine ve Üniversitemizin 
‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerine’ göre öğretim üyesi alınacaktır. 

İstekliler başvurularını şahsen İlgili Fakülteye yapacaklardır. Posta ve e-posta ile 
yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

Ayrıntılar www.izu.edu.tr web sayfamızda 

FAKÜLTE 
Bölüm/ 

Anabilim Dalı 
Unvanı Sayı Açıklamalar 

İnsan ve Toplum 
Bilimleri Fakültesi 

Tarih Bölümü 
Dr. Öğretim 

Üyesi 
1 

Doktorasını Tarih alanında 
yapmış, Türkiye Cumhuriyeti 

Demokrasi Tarihi alanında 
çalışmaları olmak. 

 7017/1-1 
—— • —— 

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 
Belediye Meclisimizin 11/06/2020 tarih ve 172 sayılı kararı ile tadilen uygun görülerek, 

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/08/2020 tarih ve 867 sayılı kararı ile tadilen onanan 
“Etimesgut İlçesi, Bağlıca mahallesi 85065 (1. Etap uygulama), 85074 (2. Etap uygulama), 
85088/2 (köyiçi uygulama) ve Alsancak mahallesi 85076 nolu parselasyon planlarını kapsayan 
plan notu ilavesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 10/09/2020 günü 
Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 7091/1-1 
—— • —— 

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 
Belediye Meclisimizin 03/10/2019 tarih ve 467 sayılı kararı ile uygun görülerek, Ankara 

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11/08/2020 tarih ve 754 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut 
İlçesi, Bağlıca mahallesi imarın 48164 ada 1 sayılı parsel ve imarın 48967 adanın doğusundaki 
park alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 10/09/2020 günü 
Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 7092/1-1 
—— • —— 

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 
Belediye Meclisimizin 06/07/2020 tarih ve 217 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara 

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/08/2020 tarih ve 866 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut 
İlçesi, İstasyon Mahallesi, imarın 47439 ada 3 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama 
İmar Planı Değişikliği” 10/09/2020 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 7093/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 7018/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:  

 
 7133/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASINA 

İLİŞKİN DÜZELTME İLANI

 
 7108/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7109/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7140/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7141/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7130/1/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7130/2/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7130/3/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7120/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7121/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7122/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7123/1-1 
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Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğünden:  
Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine; 10/07/2018 tarihli Resmî Gazete'de 

yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi, "2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanunu", 09/11/2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 
"Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak 
Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ve "657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi" hükümleri uyarınca akademik personel alınacaktır. 

GENEL ŞARTLAR: 
1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 
2-ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil 

sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan 
almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme 
ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. 

3-Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 
hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği 
Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. 

4-Yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına 
yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili 
kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu 
yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; 
yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde 
istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu 
tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul 
edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır. 

ÖZEL ŞARTLAR: 
1-Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının 

birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. (02/01/1985 ve sonrası 
doğumlu olanlar.) 

2-Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta 
yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. 

3-Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine 
sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak 
şartı aranır. 

4-Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık 
alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans 
derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl 
tecrübe sahibi olmak şartı aranır. 

MUAFİYET: 
1-Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da 

sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu 
tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında 
öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. 
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2-Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası 
kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak 
başvurularda yabancı dil şartı aranmaz. 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: 
1-Başvuru Formu (www.artvin.edu.tr adresi DUYURULAR bölümünde bulunan 

“Öğretim Elemanı İlanı” altındaki “Öğretim Elemanı Başvuru Formu”nun çıktısı alınarak (formda 
ilan numarası mutlaka belirtilerek) doldurulacaktır. 

2-Özgeçmiş 
3-Lisans Mezuniyet Belgesi ve Transkript (Fotokopisi) 
4-Yüksek Lisans/Doktora Mezuniyet Belgesi ve Transkript (Fotokopisi) 
5-Öğrenci Belgesi (Yüksek Lisans veya Doktora) 
6-ALES Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)  
7-Yabancı Dil Belgesi (İnternet Çıktısı)  
8-Adli Sicil Kaydı Belgesi 
9-Erkek Adaylar için Askerlik Durumlarını Gösteren Belge 
10-Alanında İş Tecrübe Belgesi (SGK belgesi ile birlikte) 
11-Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar 

getireceklerdir.) 
12-Nüfus Cüzdan Fotokopisi 
ÖNEMLİ NOTLAR: 
1-Başvurular şahsen veya posta ile yapılabilir. Posta ile yapılacak başvuruların son 

başvuru tarihine kadar Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü Yazı İşleri Şube Müdürlüğü Seyitler 
Yerleşkesi adresine ulaşması gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurulardan, eksik 
belgeli başvurulardan ve postada meydana gelen gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. 

2-Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları http://www.artvin.edu.tr web 
adresinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.   

3- Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvuracaklardır. Birden fazla başvuru 
yaptığı tespit edilen adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.  

4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 
onaylanmış olması gerekir. 

5-Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak 
onaylanması gerekmektedir. 

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

7-Araştırma Görevlisi kadrolarına atamalar 2547 Sayılı Kanunun 50/d Maddesi uyarınca 
yapılacaktır. 

8-Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 
9-Atanmaya hak kazanan Aday/Adayların tüm belgeleri onaylı olmak zorundadır. 
10-Başvuru formunda ilan numarası kesinlikle belirtilecektir. Eksik veya hatalı bildirilen 

ilan numaralarından ilgili kişi sorumlu olup Üniversitemiz sorumlu değildir. 
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ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ İLANA ÇIKILAN KADROLAR 

İLAN NO BİRİMİ BÖLÜMÜ 
ANABİLİM 

DALI / 
PROGRAMI 

UNVANI DERECE ADEDİ 

ALES 
TÜRÜ/ 
ALES 
PUANI 

YDS VEYA 
EŞDEĞERİ 

ÖZEL ŞARTLAR 

2020006 
Sanat ve 
Tasarım 
Fakültesi 

Mimarlık Restorasyon 
Arş. Gör.(2547 
S.K. 50/d Md.) 

5 1 
Sayısal/ 

70 
50 

Mimarlık Bölümü Lisans 
Mezunu Olup Mimarlık 
Alanında Tezli Yüksek 
Lisans Yapıyor Olmak. 

2020007 
Artvin Meslek 
Yüksekokulu 

Mülkiyet 
Koruma ve 
Güvenlik 

Sivil Savunma 
ve İtfaiyecilik 

Öğr. Gör. 
(Ders Verecek) 

6 1 Muaf - 

Acil Yardım ve Afet 
Yönetimi, Kamu 
Yönetimi veya İşletme 
Bölümü Lisans Mezunu 
Olup Bu Alanların 
Birinde Tezli Yüksek 
Lisans Yapmış Olmak 
ve Lisans Mezuniyeti 
Sonrası En Az 3 Yıl İş 
Tecrübesi ile İleri Düzey 
Yangın Eğitimi, İlk 
Yardım Eğitimi ve 
Yüksekte Çalışma 
Eğitimi Alanlarında 
Eğitim Almış Olmak. 

2020008 
Hopa Meslek 
Yüksekokulu 

Yönetim ve 
Organizasyon 

Lojistik 
Öğr. Gör. 

(Ders Verecek) 
6 1 

Eşit 
Ağırlık/

70 
- 

Lojistik, Uluslararası 
Lojistik ve Taşımacılık, 
Lojistik Yönetimi, 
Uluslararası Ticaret ve 
Lojistik veya Çalışma 
Ekonomisi ve Endüstri 
İlişkileri Lisans Mezunu 
Olup Tezli Yüksek 
Lisans Yapmış Olmak 
ve Lisans Mezuniyeti 
Sonrası Alanında En Az 
10 Yıl İş Tecrübesine ve 
Yükseköğretim 
Kurumlarında En Az 2 
Yıl Ders Verme 
Deneyimine Sahip 
Olmak. 

SINAV TAKVİMİ 

İlan Başlama Tarihi 10.09.2020 Giriş Sınav Tarihi 05.10.2020 

Son Başvuru Tarihi 
24.09.2020  

(Mesai Bitimine Kadar) 
Nihai Değerlendirme Tarihi 09.10.2020 

Ön Değerlendirme 
Tarihi 

30.09.2020 
Sonuçların İlan Edileceği 

İnternet Adresi 
www.artvin.edu.tr 

 7006/1-1 
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Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine; "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu", "657 

sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi", "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği" ile "Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi"nin ilgili 

maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. 

1) Doçent kadrosuna başvuruda bulunacak adayların; başvurdukları bölüm ve anabilim 

dalını belirttiği dilekçelerine;  bir adet fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş, lisans, yüksek 

lisans ve doktora diplomaları ile doçentlik belgesinin onaylı suretleri, yabancı dil belgesi, askerlik 

durum belgesi, adli sicil kaydı belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretlerini 

kapsayan salt okunur 4 (dört) adet CD ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına; 

2) Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuruda bulunacak adayların; başvurdukları bölüm, 

anabilim dalını belirttiği dilekçelerine;  bir adet fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş, puan 

tablosu, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının onaylı suretleri, yabancı dil belgesi, 

askerlik durum belgesi, adli sicil kaydı belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretlerini 

kapsayan salt okunur 4 (dört) adet CD ile ilgili akademik birime; 

10/09/2020 ilan tarihi itibarı ile 15 (on beş) gün içerisinde (24/09/2020 tarihi mesai 

bitimine kadar) şahsen veya postayla yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerde 

sorumluluk kabul edilmeyecektir. 

Not: 1) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca 

onaylanmış olması gereklidir. 

2) Halen bir kamu kurumunda çalışıyor veya önceden çalışmış olanların kurumlarından 

aldıkları onaylı hizmet belgelerini de eklemeleri gerekmektedir. 

3) Adaylar CD dışında ayrıca; başvuru dilekçesinin ekinde bir adet fotoğraf, nüfus cüzdan 

fotokopisi, özgeçmiş, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi, adli sicil kaydı belgesi, lisans, 

yüksek lisans, doktora diploması, doçentlik belgesinin (doçent başvurularında) onaylı suretlerini 

çıktı olarak ilgili birime teslim edeceklerdir. 

 

S.N. BİRİMİ BÖLÜMÜ 
ANABİLİM 

DALI 
UNVANI DERECE ADEDİ AÇIKLAMA 

1 
Eğitim 

Fakültesi 
Temel Eğitim Sınıf Eğitimi Doçent 1 1 

Hayat Bilgisi Eğitimi Alanında Doçentliğini 

Almış Olup İlgili Anabilim Dalında 

Çalışmaları Bulunmak. 

2 
Eğitim 

Fakültesi 

Matematik ve 

Fen Bilimleri 

Eğitimi 

Fen Bilgisi 

Eğitimi 
Doçent 1 1 

İlgili Anabilim Dalında Doçentliğini Almış 

Olup Fen Bilimleri Dersi Öğretim 

Programları ile İlgili Çalışmalar Yapmış 

Olmak. 
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3 
Eğitim 

Fakültesi 

Matematik ve 

Fen Bilimleri 

Eğitimi 

Matematik 

Eğitimi 
Doçent 1 1 

İlgili Anabilim Dalında Doçentliğini Almış 

Olmak. 

4 
Eğitim 

Fakültesi 
Eğitim Bilimleri 

Eğitimde 

Ölçme ve 

Değerlendirme 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

3 1 

Öğrenme Deneyimi ve Motivasyon 

Konularında Karma Yöntem ve Durum 

Çalışması Yöntemleri İle Desenlenen 

Alanında Çalışmaları Bulunmak ve 

Yükseköğretim Kurumlarında Ders Vermiş 

Olmak. 

5 
Eğitim 

Fakültesi 

Türkçe ve 

Sosyal 

Bilimler Eğitimi 

Türkçe Eğitimi 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

3 1 

İlgili Anabilim Dalında Doktora Yapmış 

Olup Türkçedeki Alıntı Sözcükleri 

Kullanma Alanında Çalışmaları Bulunmak 

ve Yükseköğretim Kurumlarında Ders 

Vermiş Olmak. 

6 
Fen Edebiyat 

Fakültesi 
Felsefe Felsefe Tarihi Doçent 1 1 

Felsefe Alanında Doçentliğini Almış 

Olmak. 

7 
İlahiyat 

Fakültesi 

Temel İslam 

Bilimleri 
Hadis 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

3 1 

Temel İslam Bilimleri Alanında Doktora 

Yapmış Olup İlgili Anabilim Dalında 

Çalışmaları Bulunmak. 

8 
Orman 

Fakültesi 

Orman 

Mühendisliği 

Orman 

Ekonomisi 
Doçent 1 1 

Orman Mühendisliği Alanında Doçentliğini 

Almış Olup İlgili Anabilim Dalında 

Çalışmaları Bulunmak. 

9 
Orman 

Fakültesi 

Orman 

Mühendisliği 

Havza 

Yönetimi 
Doçent 1 1 

Orman Mühendisliği Alanında Doçentliğini 

Almış Olup İlgili Anabilim Dalında 

Çalışmaları Bulunmak. 

10 

Sağlık 

Bilimleri 

Fakültesi 

Hemşirelik 
Hemşirelik 

Esasları 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

3 1 
İlgili Anabilim Dalında Doktora Yapmış 

Olmak. 

11 

Sanat ve 

Tasarım 

Fakültesi 

Peyzaj 

Mimarlığı 

Bitki Materyali 

ve 

Yetiştiriciliği 

Doçent 1 1 

Peyzaj Mimarlığı Alanında Doçentliğini 

Almış Olup İlgili Anabilim Dalında 

Çalışmaları Bulunmak. 

12 
Hopa Meslek 

Yüksekokulu 

Yönetim ve 

Organizasyon 
Lojistik 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

3 1 

İşletme Alanında Doktora Yapmış Olup 

Lojistik Yönetimi Alanında Çalışmaları 

Bulunmak ve Lojistik Alanında 

Yükseköğretim Kurumlarında Ders Verme 

Tecrübesine Sahip Olmak. 

 7007/1-1 



Sayfa : 166 RESMÎ GAZETE 10 Eylül 2020 – Sayı : 31240 

 

Afyonkarahisar İli Serban Belediye Başkanlığından: 
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI 

Serban Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 
olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama 
Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, 
KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla 
Memur alınacaktır. 

 
Sıra 
No 

Kadro 
Unvanı 

Sınıfı 
Kadro 

Derecesi 
Adedi Niteliği Cinsiyeti 

KPSS 
Türü 

KPSS 
Puanı 

1 Memur GİH 9 1 

- Lisans düzeyinde eğitim veren 
fakültelerin Uluslararası Ticaret 
ve İşletmecilik, İşletme, Kamu 
Yönetimi bölümlerinin birinden 
mezun olmak. 
- MEB onaylı bilgisayar 
işletmenliği sertifikasına sahip 
olmak veya mezun olduğu okulda 
bilgisayar dersi gördüğünü 
belgelemek 
- En az B sınıfı sürücü belgesine 
sahip olmak. 

Erkek / 
Kadın 

KPSSP3 

En az 
60 
Puan 
almış 
olmak 

 
BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:  
Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur kadrosu için yapılacak başvurularda 

uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır. 
1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: 
İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununun 48. Maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip 
olmaları gerekmektedir. 

• Türk vatandaşı olmak. 
• Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 
• 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.  

• Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya 
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini 
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,  

• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli 
bulunmamak.  

• İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. 
2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI: 
a. İlan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak 

ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak 
unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, asgari KPSS puanını almış olmak, 
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b. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki 
nedenlerle çıkarılmış olmamak, 

c. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya mezun 
olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek, 

ç. 3.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve 
tablonun nitelik kısmında belirtilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, 

3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER: 
Başvuru formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin www.serban.bel.tr internet 

adresinden temin edilecektir. 
Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir. 
• Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi, 
• Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet 

üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 
belediyemizce tasdik edilebilir.) 

• Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya Noter onaylı sureti (Aslı 
ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi Belediyemizce onaylanabilir.) 

• KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı, 
• Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 
• Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 
• 2 Adet Fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak) 
• Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi 

Belediyemizce onaylanabilir.) 
• Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası veya mezun olduğu okulda 

bilgisayar dersi gördüğüne dair transkript belgesi aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek 
kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.) 

4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ: 
Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için; 
Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 12.10.2020-16/10/2020 tarihleri 

arasında ve mesai saatleri içerisinde (08:30-12:30 / 13:30-17:30) müracaatlarını yapabileceklerdir. 
Adaylar başvuru belgelerini: 
• Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla Serban Kasabası, Köprübaşı Mahallesi 

Karapınar Caddesi. No: 5 adresindeki Serban Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne 
gönderilebilecektir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.) 

• Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, 
Belediyemiz tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.  

• Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate 
alınmayacaktır. 

• Elektronik ortamda, Belediyemiz info@serban.bel.tr e-posta adresine gönderilebilecektir. 
5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ - BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 

İLANI: 
•Belediyemiz, T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek 

suretiyle adayları KPSS puanlarına göre sıralayarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere 
atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı; memur kadrosu için sözlü sınava 
çağıracaktır. 

• Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava 
çağrılacaktır, 
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• Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 
29.10.2020 tarihinde Belediyemize ait resmi internet sitesi olan www.serban.bel.tr adresinde ve 
ilan panosunda ilan edilecektir.  

• Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve 
adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu "Sınav Giriş Belgesi" 
gönderilecektir, bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. 

• Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde 
bulunulmayacaktır. 

6. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI: 
Sözlü sınav; 
Sözlü sınav 02/11/2020 tarihinde Serban Belediye Başkanlığı Sinanpaşa/Afyonkarahisar 

adresinde yapılacaktır. Sözlü sınav saat 09.00’da başlayacaktır.  
Sözlü sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.  
Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya 

mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.  
Sınav Konuları: 
• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 
• Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 
• 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 
• Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konuları ile 
Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar. 
7. SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ  
Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap 

Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konularında 
15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 
puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav 
kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının an az 60 olması şarttır. 

Adayların atamaya esas başarı puanı; belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile 
KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet 
sitesinde ilan edilecektir. 

Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana 
öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar 
asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri 
belediyemizin internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat 
yapılacaktır. 

Sınav Kurulu; Sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı 
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir 
kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. 

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde 
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu 
gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler 
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 
bulunulacaktır. 

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi 
gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde 
sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. 

İlan olunur. 7022/1-1 
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Düzce Belediye Başkanlığından: 
İTFAİYE ERİ ALIM İLANI 

Düzce Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak 
istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, 
derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, 
belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla itfaiye eri alınacaktır. 

 

SN Kadro 
Unvanı Sınıfı Kadro 

Derecesi Adedi Niteliği Cinsiyeti 
KPSS 
Puan 
Türü 

KPSS 
Taban 
Puanı 

1 İtfaiye 
Eri GİH 10 10 

Ortaöğretim kurumlarının 
İtfaiyecilik ve Yangın 
Güvenliği Alanı ve dallarının 
birinden mezun olmak. En az B 
sınıfı sürücü belgesi sahibi 
olmak. 

Kadın/ 
Erkek P94 

En az 
60 

puan 

2 İtfaiye 
Eri GİH 7 10 

İtfaiyecilik ve Yangın 
Güvenliği, İtfaiyecilik ve Sivil 
Savunma, Sivil Savunma ve 
İtfaiyecilik önlisans 
programlarının birinden mezun 
olmak .En az C sınıfı sürücü 
belgesine sahip olmak 

Kadın/ 
Erkek P93 

En az 
60 

puan 

 
BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: Düzce Belediyesinin yukarıda belirtilen boş 

itfaiye eri kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır. 
1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: 
İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununun 48. Maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip 
olmaları gerekmektedir. 

a) Türk vatandaşı olmak. 
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 
c) 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, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya 
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini 
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli 
bulunmamak. 

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. 
2) BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:  
a) İlan edilen itfaiye eri kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle 

öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Ortaöğretim (Lise veya dengi) 2018-
KPSSP94 ve Önlisans 2018 yılı KPSSP93 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) 
alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını 
almış olmak. 



Sayfa : 170 RESMÎ GAZETE 10 Eylül 2020 – Sayı : 31240 

 

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki 
nedenlerle çıkarılmış olmamak. 

c) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra 
Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15/A maddesindeki özel şartlara göre, itfaiye eri kadrolarına 
başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak 
kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 
metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. Boy ve 
kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır. 

d) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. 
e) Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla 

itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları. 
f) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve 

tablonun nitelik kısmında belirtilen en az B veya C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. 
3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER: 
Başvuru sırasında; 
Başvuru formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin www.duzce.bel.tr internet adresinden 

temin edilecektir. 
Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir. 
• Nüfus cüzdanı aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi 
• Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, E-devlet üzerinden 

alınacak barkodlu mezuniyet belgesi (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik 
edilebilir) 

• Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz 
edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir) 

• KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı, 
• Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 
• Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 
• 2 Fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak), 
• Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 

belediyemizce tasdik edilebilir) 
4) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ: 
Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; 
Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için; 
• 02/11/2020 tarihinden 04/11/2020 tarihi mesai bitimine kadar yukarıda sayılan belgeler 

ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere, Düzce Belediyesi, 
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Cedidiye mahallesi, İstanbul caddesi /DÜZCE adresine 
şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır. 

• Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 
• Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 
5) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 

İLANI:  
• T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar 

KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş 
kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır, 

• Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava 
çağrılacaktır, 

• Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile belediyemiz web sayfası 
www.duzce.bel.tr internet adresinde ilan edilecektir.  
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• Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara belediyemizce düzenlenen ve adayların 
kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu ‘’Sınav Giriş Belgesi’’ gönderilecektir. 

• Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara 
herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. 

6) SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:  
Sözlü ve uygulamalı sınav; 
Sözlü ve uygulamalı sınav 23/11/2020 - 26/11/2020 tarihleri arasında Düzce Belediyesi 

İtfaiye Müdürlüğü, Azmimilli mahallesi, Gazhane caddesi No: /70 DÜZCE adresinde yapılacaktır. 
Sınavlar saat 09.00'da başlayacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez 
ise ertesi gün devam edilecektir. Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde 
sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş 
sayılacaktır. 

Sözlü sınav; 
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 
d) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat,  
konularını kapsar. 
Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç 

kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır. 
7) SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:  
• Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 

sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konularında 25’er puan 
olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar 
ayrı ayrı tutanağa geçirilir. 

• Uygulamalı sınav, 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen 
puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. 

• Sınavda değerlendirme; sınavın sözlü bölümünün %40’ı, uygulamalı bölümünün %60’ı 
alınarak sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa 
geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır. 

• Adayların atamaya esas başarı puanı, belediye tarafından yapılan sınav puanı ile KPSS 
puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve belediyemiz www.duzce.bel.tr 
internet adresinde ilan edilir. 

• Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek 
olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı 
kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri 
belediyemiz www.duzce.bel.tr internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı 
tebligat yapılacaktır.  

• Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı 
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir 
kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. 

• Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir 
şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları 
yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. 
Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 
bulunulacaktır. 

• Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyemiz www.duzce.bel.tr internet adresinde 
ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından 
yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. 

İlan olunur. 7020/1-1 
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Diyarbakır İli Çüngüş Belediye Başkanlığından: 
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI 

Çüngüş Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 
olarak istihdam edilmek üzere Mahalli idarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama 
Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS 
taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirlenen boş kadrolara açıktan atama yoluyla 
memur alınacaktır. 
Sıra 
No 

Kadro 
Unvanı 

Sınıfı 
Kadro 

Derecesi 
Adedi Niteliği Cinsiyeti 

KPSS 
Türü 

KPSS 
Puanı 

1 GİH V.H.K.İ 9 2 

Lisans düzeyinde eğitim veren 
fakültelerin Kamu Yönetimi, 
işletme veya iktisat bölümlerinin 
birinden mezun olmak. MEB 
onaylı bilgisayar işletmenliği 
sertifikasına sahip olmak veya 
mezun olduğu okulda bilgisayar 
dersi gördüğünü belgelemek. En 
az B Sınıfı Sürücü belgesine 
sahip olmak. 

Kadın/ 
Erkek 

P3 65 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI 
Çüngüş Belediye başkanlığının boş bulunan kadroları için yapılacak başvurularda 

uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır. 
1- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI 
İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 Sayılı devlet 

memurları Kanunun 48’nci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirlenen aşağıdaki genel 
şartlara sahip olmaları gerekmektedir. 

a) Türk vatandaşı olmak, 
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
c) Türk ceza kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya dana 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, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya 
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini 
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli 
bulunmamak, 

f)İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak, 
2- BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR 
a) İlan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak 

ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak 
unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, asgari KPSS puanını almış olmak, 
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b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki 
nedenlerle çıkarılmış olmamak 

c) Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya 
mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek, 

d) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az 
B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, 

3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER 
Başvuru sırasında; 
Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin www.cungus.bel.tr internet 

adresinden temin edilecektir. 
Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir. 
a) Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi, 
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet 

üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 
belediyemizce tasdik edilebilir) 

c) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz 
edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir) 

d) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı, 
e) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 
f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 
g) 2 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak) 
h) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 

belediyemizce tasdik edilebilir) 
i) Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası veya mezun olduğu okulda 

bilgisayar dersi gördüğüne dair transkript belgesi aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek 
kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.) 

4) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ 
Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için; 
Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 14.10.2020-16/10/2020 tarihleri 

arasında ve mesai saatleri içerisinde (08:30-12:30 / 13:30-17:30) müracaatlarını yapabileceklerdir 
a) Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla Karşıyaka Mahallesi Baraj 1 Sokak No: 1 

Çüngüş/Diyarbakır adresindeki Çüngüş Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne 
gönderilebilecektir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.) 

b) Başvurular, şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla veya elektronik ortamda yapılır. 
c) Elektronik ortamda, Belediyemiz cungus@cungus.bel.tr e-posta adresine gönderilebilecektir. 
d) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular 

değerlendirmeye alınmayacaktır.  
5) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ – BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 

İLANI 
a) Belediyemiz tarafından adayların T.C Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu 

kontrol edilmek suretiyle KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak 
üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır. 
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b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylarda sınava 
çağrılacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve 
zamanı 23.10.2020 günü Belediyemiz www.cungus.bel.tr internet adresinden ilan edilecektir.  

c) Başvurusu kabul edilip sınava çağrılan adaylar, kimlik bilgileri ile sınav yeri ve 
tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” ne www.cungus.bel.tr internet adresinden 
erişebileceklerdir. 

d) Sınava katılmaya hak kazanamayan adaylara herhangi bir bildirimde 
bulunulmayacaktır. 

6) SINAV YERİ, ZAMANI VE KONULARI 
Sözlü sınav; 
Çüngüş Belediyesi hizmet binasında (Çüngüş-Diyarbakır) 30.10.2020 tarihinde saat 14:00 

de sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi gün devam 
edilecektir. 

Sınav Konuları:  
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 
c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 
d) Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konuları ile Kadro unvanlarına ilişkin mesleki 

ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.  
7) SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ 
Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap 

Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konularında 
15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 
puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav 
kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının an az 60 olması şarttır. 

Adayların atamaya esas başarı puanı; belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile 
KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyemizin internet 
sitesinden ilan edilecektir. 

Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana 
öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar 
asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirtilenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri 
belediyemizin internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat 
yapılacaktır. 

Sınav Kurulu; Sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı 
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir 
kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. 

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde 
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu 
gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler 
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 
bulunulacaktır. 

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyemizin internet adresinde ilanından itibaren 
yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde 
sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. 

İlan olunur. 7021/1-1 
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Sivas İli Hafik Belediye Başkanlığından:  
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI 

Hafik Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak 
istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama 
Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, 
KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla 
memur alınacaktır.  

Sn 
Kadro 
Unvanı 

Sınıfı 
Kadro 

Derecesi 
Adet Niteliği Cinsiyet 

KPSS 
Türü 

KPSS 
Puanı 

1 Muhasebeci GİH 9 1 

Lisans düzeyinde eğitim veren 
fakültelerin İktisat, İşletme, 
Maliye, Muhasebe, Muhasebe ve 
Finans Yönetimi, Muhasebe ve 
Denetim, Çalışma Ekonomisi 
bölümlerinin herhangi birinden 
mezun olmak . 

Erkek/ 
Kadın 

P3 
En az 

70 
puan 

 
GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR: Belediyemizin yukarıda belirtilen boş muhasebeci 

kadrosu için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır. 
1 - BAŞVURU GENEL ŞARTLARI 
İlan edilen muhasebeci kadrosuna atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip 
olmaları gerekmektedir.  

• Türk vatandaşı olmak,  
• Kamu haklarından mahrum bulunmamak,  
• 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, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,  

• Erkek Adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya 
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini 
yapmış, yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,   

• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli 
bulunmamak,  

• İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak 
2 - BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI : 
1.1-İlan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını  

taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım 
yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış 
olmak, 

1.2-Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki 
nedenlerle çıkarılmış olmamak,   
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3 - BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER: 
Başvuru formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin http://www.hafik.bel.tr/ internet  

adresinden temin edilecektir.  
Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir. 
a) Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi, 
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet 

üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 
belediyemizce tasdik edilebilir) 

c) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı 
ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir) 

d) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan doğrulama barkodlu bilgisayar 
çıktısı, 

e) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 
f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 
g) 2 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak) 
4 - BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ 
Adaylar sözlü sınava katılabilmek için; 
Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 12/10/2020 – 16/10/2020 

tarihleri arasında ve mesai saatleri içerisinde (08:30-12:30 / 13:30-17:30) müracaatlarını 
yapabileceklerdir. 

Adaylar başvuru belgelerini: 
• Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla Mali Hizmetler Müdürlüğüne 

gönderilebilecektir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.) 
• Elektronik ortamda, Belediyemiz hafik@hafik.bel.tr  e-mail adresine gönderilebilecektir. 
• Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, 

Belediyemiz tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.  
• Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate 

alınmayacaktır. 
5 - BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ - BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 

İLANI: 
• Belediyemiz, T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek 

suretiyle adayları KPSS puanlarına göre sıralayarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere 
atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı sözlü sınava çağıracaktır. 

• Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava 
çağrılacaktır, Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav 04/11/2020 günü 
Belediyemiz http://www.hafik.bel.tr/ internet adresinden ve Belediye İlan panosundan ilan 
edilecektir.  

• Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve 
adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu "Sınav Giriş Belgesi" 
gönderilecektir, bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. 

• Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde 
bulunulmayacaktır. 
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6 - SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI: 

Sözlü sınav Hafik Belediyesi hizmet binasında 09/11/2020 tarihinde saat 09:30 dan 

itibaren yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir. 

Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya 

mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. 

Sınav Konuları:  

1-Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 

2-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 

3-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 

4-Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konuları ile 

Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar. 

7 - SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ: 

Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap 

Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konularında 

15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 

puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav 

kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının an az 60 olması şarttır. 

Adayların atamaya esas başarı puanı; belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile 

KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyemizin internet 

sitesinden ilan edilecektir. 

Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana 

öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar 

asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri 

belediyemizin internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat 

yapılacaktır. 

Sınav Kurulu; Sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı 

puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir 

kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. 

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde 

gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu 

gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler 

hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 

bulunulacaktır. 

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyemizin internet adresinde ilanından itibaren 

yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde 

sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. 

İlan olunur. 7019/1-1 
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Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İPTAL İLANI 

Üniversitemizde 375 sayılı KHK’nin Ek 6. maddesine göre istihdam edilmek üzere, 
03.03.2020 tarih ve 31057 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5 (beş) Sözleşmeli Bilişim 
Personel alım ilanı COVİD- 19 salgını nedeniyle iptal edilmiştir. 

İlanen duyurulur. 7132/1-1 
—— • —— 

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU 

Üniversitemiz Bilgi İşlem ve Yayım Daire Başkanlığı’nda istihdam edilmek üzere, 375 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6. maddesi ile bu maddeye dayanılarak 31.12.2008 
tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli 
Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller 
Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, aşağıda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan 
yazılı ve uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 5 (beş) sözleşmeli bilişim 
personeli alınacaktır. 

Yazılı ve sözlü sınavlara çağrılacak adayların belirlenmesinde; KPSS P3 puanının %70’i 
ile YDS veya denkliği kabul edilen Yabancı Dil Sınav puanının %30 u alınarak oluşturulacak olan 
toplam puan temel alınacaktır. (Belge ibraz etmeyenlerin KPSS puanı 70, yabancı dil puanı ise 
sıfır (0) olarak değerlendirilecektir.) 

Sınava çağırılacak adayların sıralaması en yüksek toplam puandan en düşük toplam puana 
doğru yapılacak olup, ilan edilen bilişim personeli sayısının 10 (on) katı kadar aday sınava 
çağrılacaktır. 

BAŞVURU ŞARTLARI 
A. GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olmak,  
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri 
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt 
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik 
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji 
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara 
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından 
mezun olmak, 

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya 
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını 
geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak, 

e) Pozisyonları aşağıdaki özel şartlarda belirtilen mesleki tecrübeye sahip olduğunu 
belgelendirmek, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna 
tabi kadrolu veya Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile aynı özel kesimde sosyal güvenlik 
kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen 
hizmet süreleri dikkate alınır.) 

f) Bilgisayar çevre bilimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi 
sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek. 

g) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise 
muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf veya 1 yıl süre ile ertelemiş olmak. 

h) Sınav sonucunda başarılı bulunan adaylarla tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık 
kurulu raporu ibraz etmeleri kaydıyla sözleşme yapılabilecektir. 

B-ÖZEL ŞARTLAR; 
İlan edilen pozisyonlara başvurularda adayın hangi unvana başvurduğunu beyan etmesi 

gerekmektedir. 
(i) SİSTEM YÖNETİCİSİ-I (1 kişi) İÇİN ARANAN NİTELİKLER: 
Üniversite bilgi işlem merkezleri vb. ölçeklerinde kurum ve kuruluşlarda bilgi işlem 

birimlerinde en az yönetici vb. pozisyonlarında görev yapmış olmak. 
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Microsoft ve Linux (RedHat, Debian tabanlı) dağıtımlarının yapılandırılması, kurulum ve 
yönetiminde yönetici seviyesinde bilgi ve deneyim sahibi olmak, 

Bash, PHP, Python scripting konusunda yönetici seviyesinde bilgi ve deneyim sahibi 
olmak,  

Sanallaştırma (KVM ve/veya VMWare) konusunda yönetici seviyesinde bilgi ve deneyim 
sahibi olmak,  

Web servislerinin (Microsoft, Nginx, Apache ve uWSGI) yapılandırılması ve yönetimi 
konusunda yönetici seviyesinde bilgi ve deneyim sahibi olmak, 

Active Directory, OpenLDAP kullanımı ve OpenLDAP tabanlı programlama konusunda 
yönetici seviyesinde bilgi ve deneyim sahibi olmak, 

E-posta servislerinin yapılandırılması ve yönetimi konusunda iyi derecede yönetici 
seviyesinde bilgi ve deneyim sahibi olmak, 

Sunucu RAID disk yapısı, SAN ve NAS veri depolama yapıları hakkında yönetici 
seviyesinde bilgi ve deneyim sahibi olmak, 

Temel ağ (networking) bilgisine sahip olmak, 
İlgili iş kolunda (sistem yönetimi) en az 5 yıl deneyim sahibi olmak. 
(j) SİSTEM YÖNETİCİSİ-II (1 kişi) İÇİN ARANAN NİTELİKLER: 
Üniversite bilgi işlem merkezleri vb. ölçeklerindeki kurum ve kuruluşlarda bilgi işlem 

birimlerinde uzman, operatör, teknisyen vb. eşiti pozisyonlarda görev yapmış olmak. 
Microsoft ve Linux (RedHat, Debian tabanlı) dağıtımlarının yapılandırılması, kurulum ve 

yönetiminde bilgi ve deneyim sahibi olmak, 
Bash, PHP, Python scripting konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak, 
Sanallaştırma (KVM ve/veya VMWare) konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak, 
Web servislerinin (Microsoft, Nginx, Apache ve uWSGI) yapılandırılması ve yönetimi 

konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak, 
Active Directory, OpenLDAP kullanımı ve OpenLDAP tabanlı programlama konusunda 

bilgi ve deneyim sahibi olmak, 
E-posta servislerinin yapılandırılması ve yönetimi konusunda iyi derecede bilgi ve 

deneyim sahibi olmak, 
Sunucu RAID disk yapısı, SAN ve NAS veri depolama yapıları hakkında bilgi ve deneyim 

sahibi olmak,  
Veri tabanı sunucularının (MSSQL ve MySQL) yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak, 
VMWare üzerinde sanallaştırma konusunda bilgi sahibi olmak, 
Sunucu RAID disk yapısı, SAN ve NAS veri depolama yapıları hakkında bilgi sahibi 

olmak,  
Temel ağ (networking) bilgisine sahip olmak, 
İlgili iş kolunda (sistem yönetimi) en az 3 yıl deneyim sahibi olmak 
(k) BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİCİSİ (1 kişi) İÇİN ARANAN NİTELİKLER: 
Bilgi Güvenliği Politikası, Risk yönetimi politikası vb. ISO27001 gereksinimlerine uygun 

politika ve prosedürlerin oluşturulması, güncellenmesi, uygulanmasının sağlanması, 
desteklenmesi ve izlenmesi faaliyetlerinde deneyim ve bilgi sahibi olmak. 

Olağanüstü durum ve iş sürekliliği kapsamındaki tüm faaliyetlerin yönetilmesi ve 
yürütülmesi,  

Kurumsal bilgilerin kritiklik ve hassasiyet seviyesine göre sınıflandırılması, 
Denetim kuruluşları tarafından gerçekleştirilen BT denetimlerinde tespit edilen bulgular 

için aksiyon alınmasının sağlanması ve takip edilmesi, 
ISO27001 standardı konusunda bilgi sahibi ve deneyimli, (Tercihen ISO27001LA 

sertifikalı) 
Temel Network (DHCP, DNS, TCP/IP, LAN, WAN, FTP, HTTP, VPN,SMTP, IP 

Routing) bilgisine sahip olmak, 
Yedekleme yazılımı konfigürasyon, yönetim ve log takibi hakkında bilgi ve deneyim 

sahibi olmak,  
Yedekleme, kurtarma, iş sürekliliği ve felaket kurtarma planları konusunda bilgi ve 

deneyim sahibi olmak. 
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Microsoft ve Linux (Redhat, Debian tabanlı) sistemlere yönelik güvenlik sıkılaştırmalarını 
uygulamak.  

PHP ve Java programlama dillerine yönelik olarak yazılım yaşam döngüsü temel 
aşamalarını denetleyecek ve kontrol edecek bilgi ve deneyime sahip olmak. 

İlgili iş kolunda (bilgi güvenliği yönetimi) en az 5 yıl deneyim sahibi olmak. 
(l) AĞ UZMANI (1 kişi) İÇİN ARANAN NİTELİKLER: 
En az 10.000 kullanıcılı bir kurumun bilgi işlem merkezinde en az 3 yıllık ağ uzmanı ve 

benzeri pozisyonlarda deneyim sahibi olmak, 
Kampüs ağ kurulum, planlama ve ağ operasyonları konusunda en az 3 yıllık deneyim 

sahibi olmak,  
En az 3 yıl 1.000 uç noktası bulunan ağlarda, ağ uzmanı ve benzeri pozisyonlarda 

deneyim sahibi olmak, 
Network protokolleri, yönetilebilir switch idareciliği, çok segmentli ağ tasarım ve yönetim 

deneyimi sahibi olmak, 
VLAN, STP, gibi network altyapısı ilgili konularda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
OSI, TCP- IP konusunda bilgili, UDP, TCP paket yapısı hakkında temel bilgilere sahip 

olmak,  
Bind DNS, DHCP, IIS, Apache HTTP Server konularında bilgi sahibi olmak, 
(m) YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI İÇİN ARANAN NİTELİKLER 
- Java ile programlama konusunda en az 3 yıl deneyimli, 
- Spring Boot, JPA konularında deneyimli, 
- Web tabanlı uygulama geliştirme konularında deneyimli, 
- MySQL veri tabanında bilgi sahibi, 
- Web Servisleri (SOAP, REST) konusunda bilgi sahibi, 
- Versiyon kontrol sistemi (Git) kullanımında bilgi sahibi, 
- HTML, CSS, jQuery, Ajax, Bootstrap vb. konularında bilgi sahibi, 
- Tercihen Mobil uygulama geliştirme konusunda bilgi sahibi, 
- Güvenli kod geliştirme ve bilgi güvenliği konusunda bilgi sahibi, 
- İyi seviyede algoritma oluşturabilme ve koda dökebilme becerisine sahip, 
- Takım çalışmasına yatkın, araştırmayı ve kendini geliştirmeyi seven. 
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ 
Başvurular çevrimiçi, elden veya posta yoluyla yapılabilecektir. 
Çevrimiçi Başvuru: 
Başvurular, 10/09/2020 ile 24/09/2020 tarihleri arasında “Sözleşmeli Bilişim Personeli 

Başvuru” Linkindeki (http://apps2.boun.edu.tr/sozlesmeli-bilisim-personel) bilgiler doldurularak, 
24/09/2020 tarihi 17:00’a kadar yapılacaktır (ilan başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular 
kabul edilmeyecektir). 

Posta Yoluyla veya elden Başvuru: 
Başvurular, 10/09/2020 ile 24/09/2020 tarihleri arasında “Sözleşmeli Bilişim Personeli 

Başvuru Formu” doldurarak, fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda sayılan 
belgelerle birlikte, 24/09/2020 tarihi mesai bitimine kadar Boğaziçi Üniversitesi Personel Daire 
Başkanlığı BEBEK İSTANBUL adresine elden teslim etmek veya son başvuru tarihinde anılan 
adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır (ilan başvuru tarihinden sonra 
yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir). 

İSTENİLEN BELGELER 
1) Başvuru formu (fotoğraflı) ve detaylı özgeçmiş, 
2) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının 

ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır.), 
3) Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği, 
4) Mesleki tecrübeyi gösterir belge. (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak 

geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Özel sektörde çalışanlar için SGK Hizmet dökümü ile 
çalışma sürelerini gösterir belge, kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak 
belge veya istenilen tecrübeyi ispatlayacak işveren veya yönetici tarafından onaylanmış özet 
belge.) 
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5) KPSS Sonuç Belgesi (Belge ibraz etmeyenlerin KPSSP3 puanı 70 olarak 
değerlendirilecektir.) 

6) İngilizce bildiğini belgelemek. (Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından) 
(KPDS) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az “D” almış olmak. Ancak 
yurt içi veya yurt dışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun 
olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı 
ülkelerde İngilizce dilinde yüksek lisans veya doktora yapanlar, İngilizce dilinde TOEFL 
sınavında en az 173 -veya İELTS sınavında 6 puan alanların İngilizce dil düzeyleri “D” olarak 
kabul edilir. Yabancı dil sınav sonuçları “5” yıl süre ile geçerlidir. 

İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya 
bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen 
YDS dengi puanı gösterir belge, (Sınava çağırılacak adayların belirlenmesinde KPSS puanının 
%70’i ile yabancı dil puanının %30’unun toplamı dikkate alınacaktır. Belge ibraz etmeyenlerin 
yabancı dil puanı ise sıfır (0) olarak değerlendirilecektir.) 

7) Son üç ay içinde alınmış Adli Sicil Belgesi, (E-devlet üzerinden alınabilmektedir) 
8) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge. 
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI 
Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS 

puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 
olarak dikkate alınır.) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak 
sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlayarak en fazla 50 aday sınava çağırılacaktır. 

Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu 
adayların tamamı sınava kabul edilecektir. 

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, sınav tarih ve saatleri 
www.boun.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 

SINAV TARİHİ VE YERİ 
Yazılı sınav, 22/10/2020 tarihinde saat 10:30-14:30 saatleri arasında Boğaziçi 

Üniversitesi’nde yapılacaktır. 
Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, sınav tarih ve saatleri 

www.boun.edu.tr adresinde 30/10/2020 tarihinde ilan edilecektir. 
Sözlü sınav 02/11/2020 tarihinde saat 10:00’da Boğaziçi Üniversitesi’nde yapılacaktır. 
SINAV SONUÇLARININ İLANI 
Yazılı ve sözlü sınav sonucunda her bir pozisyon için başarı sırasına göre belirlenecek asıl 

ve yedek olarak kazanan adaylar 12/11/2020 tarihinde www.boun.edu.tr adresinde ilan edilecektir. 
Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 

SINAV KONULARI 
Yazılı sınav soruları aşağıda belirtilen konulardan olacaktır. 
1- Proje Yönetimi, 
2- Programlama Dilleri, 
3- Sistem yöneticiliği 
4- Bilgisayar Ağları, 
5- Bilgi Güvenliği 
Sözlü sınav konuları, pozisyonlara uygun olarak “B. ÖZEL ŞARTLAR” maddesinde 

belirtilen konulardır. 
DEĞERLENDİRME 
Sözlü sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 
Sözlü sınavdan 70 (yetmiş) puan ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır. 

http://www.boun.edu.tr/
http://www.boun.edu.tr/
http://www.boun.edu.tr/
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Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması 
zorunludur 

Yazılı ve sözlü sınavlar sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle 
100 tam puan üzerinden 70 ve üstü puan alan adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı 
nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi 
tutulacak ve kontenjan sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda 
bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla 
sözleşme yapılmayacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem 
yapılacaktır. 

POZİSYONLAR VE ÜCRETLER 
 

Unvan Aylık Brüt Sözleşme Ücreti (TL) Minimum Tecrübe İlgili Madde 

SİSTEM YÖNETİCİSİ-I 17.500’e kadar 5 b 1 Kişi 

SİSTEM YÖNETİCİSİ-2 13.000’e kadar 3 b 1 Kişi 

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖN. 17.500’e kadar 5 b,c 1 Kişi 

AĞ UZMANI 13.000e kadar 3 b 1 Kişi 

YAZILIM GELİŞTİRME 
UZMANI 13.000’e kadar 3 b,c 1 Kişi 

 
ÖNEMLİ TARİHLER 

İlan Tarihi 
10 Eylül 2020 
Son Başvuru Tarihi 
24 Eylül 2020 
Yazılı Sınav Tarihi 
22 Ekim 2020 
Yazılı Sınav Açıklanma Tarihi 
30 Ekim 2020 
Sözlü Sınav Tarihi 
02 Kasım 2020 
Sonuç Açıklanması  
12 Kasım 2020 
Yedeklerin alınması son tarih 
12 Aralık 2020 
ÜCRET 
Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin 

(B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı 
altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin 
altında sözleşme düzenlemeye ve ödemeye yetkilidir. 

DİĞER HUSUSLAR 
Başvuru sırasına göre 5 (beş) aday asıl, 5 (beş) aday da yedek olarak belirlenecektir. 

Yedek sırası gelen adaylar, 12 Aralık 2020 tarihine kadar çağrılacaktır. 
 7110/1-1 
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Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. maddesi ile 09 Kasım 2018 

tarihli, 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı 
Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul 
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ”in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen 
kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır. 

Fakülte/Yüksekokul 
Bölüm/Program/ 

Anabilim Dalı 

Kadro 

Unvanı 

Kadro 

Sayısı 
Nitelik 

ALES/YDS 

Eşdeğeri 

Puanı 

İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi 
Ekonomi Bölümü 

Araştırma 

Görevlisi 
1 

Başvuracak adayların; 

* İktisadi İdari Bilimler 

Fakültesinden lisans mezunu 

olması beklenmektedir. 

ALES 70 

YDS 50 

Mühendislik 

Fakültesi 

Gıda 

Mühendisliği 

Bölümü 

Araştırma 

Görevlisi 
2 

Başvuracak adayların;   

* Adayların Gıda 

Mühendisliği lisans derecesine 

sahip olması, Gıda 

Mühendisliği veya ilgili bir 

alanda bir lisansüstü 

programına (Yüksek Lisans 

veya Doktora) kayıtlı olması 

beklenmektedir. 

ALES 70 

YDS 50 

Ticari Bilimler 

Fakültesi 

Bilgi Güvenliği 

Teknolojisi 

Bölümü 

Araştırma 

Görevlisi 
1 

Başvuracak adayların; 

* Bilişim Sistemleri ve 

Teknolojileri, Yönetim 

Bilişim Sistemleri, Bilgisayar 

Mühendisliği, Yazılım 

Mühendisliği, Endüstri 

Mühendisliği, Matematik veya 

Fizik alanlarının birinden 

lisans mezunu olması ve Bilgi 

Güvenliği Mühendisliği, Siber 

Güvenlik, Bilgisayar 

Mühendisliği veya Yazılım 

Mühendisliği alanlarının 

birinde tezli yüksek lisans 

veya doktora yapıyor olması 

beklenmektedir. 

ALES 70 

YDS 50 
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Ticari Bilimler 
Fakültesi 

Bilişim 
Sistemleri ve 
Teknolojileri 

Bölümü 

Araştırma 
Görevlisi 

1 

Başvuracak adayların; 
* Bilişim Sistemleri ve 
Teknolojileri, Yönetim 
Bilişim Sistemleri, Bilgisayar 
Mühendisliği, Yazılım 
Mühendisliği, Endüstri 
Mühendisliği, Matematik, 
Fizik veya İstatistik 
alanlarının birinden lisans 
mezunu olması ve Yönetim 
Bilişim Sistemleri, Bilişim, 
Bilgisayar Mühendisliği, 
Yazılım Mühendisliği, 
Endüstri Mühendisliği 
alanlarının birinde tezli 
yüksek lisans veya doktora 
yapıyor olması 
beklenmektedir. 

ALES 70 
YDS 50 

Ticari Bilimler 
Fakültesi 

Elektronik 
Ticaret ve 
Teknoloji 
Yönetimi 
Bölümü 

Araştırma 
Görevlisi 

1 

Başvuracak adayların;   
* İşletme, Uluslararası Ticaret 
ve İşletmecilik, Yönetim 
Bilişim Sistemleri veya 
Bilişim Sistemleri ve 
Teknolojileri alanlarının 
birinden lisans mezunu olması 
ve İşletme, Elektronik Ticaret, 
Elektronik Ticaret Yönetimi, 
Uluslararası Ticaret ve 
İşletmecilik veya Uluslararası 
Ticaret ve Lojistik Yönetimi 
alanlarının birinde tezli 
yüksek lisans veya doktora 
yapıyor olması 
beklenmektedir. 

ALES 70 
YDS 50 

Ticari Bilimler 
Fakültesi 

Yönetim Bilişim 
Sistemleri 
Bölümü 

Araştırma 
Görevlisi 

2 

Başvuracak adayların;   
* Bilişim Sistemleri ve 
Teknolojileri, Yönetim 
Bilişim Sistemleri, Bilgisayar 
Mühendisliği, Yazılım 
Mühendisliği veya Endüstri 
Mühendisliği alanlarının 
birinden lisans mezunu olması 
ve bu alanların birinde tezli 
yüksek lisans veya doktora 
yapıyor olması 
beklenmektedir. 

ALES 70 
YDS 50 
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Ticari Bilimler 
Fakültesi 

Uluslararası 
Finans Bölümü 

Araştırma 
Görevlisi 

1 

Başvuracak adayların;   
* İşletme, Ekonomi, Ekonomi 
ve Finans veya Uluslararası 
Finans alanlarının birinden 
lisans mezunu olması ve 
Ekonomi, Finans, Uluslararası 
Finans veya Finansal İktisat 
alanlarının birinde tezli 
yüksek lisans veya doktora 
yapıyor olması 
beklenmektedir. 

ALES 70 
YDS 50 

Ticari Bilimler 
Fakültesi 

Lojistik Yönetimi 
Bölümü 

Araştırma 
Görevlisi 

1 

Başvuracak adayların;   
* İşletme, Uluslararası Ticaret 
ve İşletmecilik, Lojistik 
Yönetimi, Matematik veya 
Endüstri Mühendisliği 
alanlarının birinden lisans 
mezunu olması ve bu alanların 
birinde tezli yüksek lisans 
veya doktora yapıyor olması 
beklenmektedir. 

ALES 70 
YDS 50 

Ticari Bilimler 
Fakültesi 

Uluslararası 
Ticaret ve 

İşletmecilik 
Bölümü 

Araştırma 
Görevlisi 

1 

Başvuracak adayların;   
* İşletme, Ekonomi, Ekonomi 
ve Finans, Uluslararası Ticaret 
ve İşletmecilik veya 
Uluslararası Finans alanlarının 
birinden lisans mezunu olması 
ve bu alanların birinde tezli 
yüksek lisans veya doktora 
yapıyor olması 
beklenmektedir. 

ALES 70 
YDS 50 

Başvuru Bilgileri: 

Duyuru Başlama Tarihi İlanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihtir. 

Başvuru Değerlendirme ve Sınav 
Takvimi 

Son Başvuru Tarihi, Başvuru Adresi, Ön Değerlendirme Tarihi, Sınav 
Giriş Tarihi ve Detayları, Son Değerlendirme Tarihi üniversitemizin 
www.yeditepe.edu.tr adresinden, duyurular bölümünden açıklanacaktır. 

Kabul Edilecek Başvuru Şekli Şahsen veya Posta ile (Başvuru belgeleri hiçbir şekilde iade edilmez.) 
Sonuçların Açıklanacağı İnternet 
Adresi 

www.yeditepe.edu.tr 

Genel şartlar: 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 
b) b) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı 

dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan 
almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme 
ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. 

http://www.yeditepe.edu.tr/
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c) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 
hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği 
Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine 
eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir. 

d) Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi 
kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı 
dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu 
yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; 
yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde 
istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu 
tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul 
edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır. 

Özel Şartlar: 
a) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz 

beş yaşını doldurmamış olmak gerekir 
b) Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta 

yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. 
c) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine 

sahip olmak şartı aranır. 
İstenen Belgeler: 
1 - Başvuru dilekçesi, 
2 - Nüfus cüzdanı fotokopisi 
3 - 1 adet fotoğraf, 
4 - Özgeçmiş, 
5 - Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesinin fotokopisi veya e-devlet çıktısı, (Yabancı 

ülkelerden alınan diplomaların Yetkili makamlarca denkliğinin onaylanmış olması 
gerekmektedir.) 

6 - Not ortalamasını gösterir transkript fotokopisi, 
7 - ALES ve Yabancı Dil belgelerinin fotokopileri, 
8 - Erkek adaylar için Askerlik Terhis, Tehir veya Tecil Belgesi 
Önemli Notlar: 
a) Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime 

ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. 
b) Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 
c) Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı 
tebligat yapılmayacaktır. 

Muafiyet: 
a) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya 

da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim 
Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında 
öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. 

b) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6. maddesinin dördüncü fıkrası 
kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak 
başvurularda yabancı dil şartı aranmaz. 7062/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Askerî Yargı Hâkim Adayları ile Avukat ve Noter Adaylarının Türkiye Adalet

Akademisindeki Meslek Öncesi Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten
Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Türkiye Adalet Akademisi Danışma Kurulları ve Komisyonlarının Kuruluş, Çalışma
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulu Çalışma Usul ve Esasları ile Denetim Kurulu
Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Türkiye Adalet Akademisi Hizmetlerinden Yararlanma ve Ücretlere İlişkin Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Türkiye Adalet Akademisi Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği
Yönetmeliği

–– Türkiye Adalet Akademisi Uzmanlık Programı Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına
Dair Yönetmelik

–– Türkiye Adalet Akademisi Yayın Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Milli Savunma Üniversitesi Akademik Personelin Seçimi, Atanması, Görevleri ve
Görevde Yükseltilmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Milli Savunma Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Manisa Celal Bayar Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ
–– Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği

KARAR
–– Evcil Hayvan Genetik Kaynakları Tescil Komitesi Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 23/7/2020 Tarihli ve 2017/26532 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 23/7/2020 Tarihli ve 2017/31619 Başvuru Numaralı Kararı

SAYIŞTAY KARARLARI
–– Sayıştay Genel Kurulunun 07/09/2020 Tarihli ve 5440/2 ve 5440/3 Sayılı Kararları

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

Günlük Değerleri
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