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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

İçişleri Bakanlığı ve Millî Savunma Bakanlığından:

TERÖRLE MÜCADELEDE GÖREV ALAN PERSONELİN, BU GÖREVLERİNİN 

İFASINDAN DOĞDUĞU İDDİA EDİLEN SUÇLARDAN DOLAYI YAPILAN 

SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMALARDA MÜDAFİ OLARAK 

BELİRLEDİĞİ AVUKAT VEYA AVUKATLARIN ÜCRETLERİNİN 

ÖDENME USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİKTE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/1/2008 tarihli ve 26768 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Terörle

Mücadelede Görev Alan Personelin, Bu Görevlerinin İfasından Doğduğu İddia Edilen Suçlar-

dan Dolayı Yapılan Soruşturma ve Kovuşturmalarda Müdafi Olarak Belirlediği Avukat veya

Avukatların Ücretlerinin Ödenme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, personelin terörle mücadelede aldığı gö-

revlerin ifasından doğduğu iddia edilen suçlardan dolayı yapılan soruşturma ve kovuşturma-

larda müdafi olarak belirlediği avukat veya avukatların ücretleri ile bu görevlerin ifasından do-

layı mağdur, şikâyetçi, katılan, davalı ya da davacı konumunda olan personelin seçeceği avu-

katın ücretinin ödenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 

a) Terörle mücadelede aldığı görevlerin ifasından doğduğu iddia edilen suçlardan dolayı

hakkında soruşturma ve kovuşturma yürütülen personel ile bu personelin müdafi olarak belir-

lediği avukat veya avukatların ücretlerinin ödenmesine,
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b) Terörle mücadelede aldığı görevlerin ifasından dolayı mağdur, şikâyetçi, katılan, da-

valı ya da davacı konumunda olan personelin seçeceği bir avukatın ücretinin ödenmesine, 

ilişkin usul ve esasları kapsar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) En yakın amir: Hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılan personelin ilk amirini,

b) İlgili kurum/kuruluş: Personele göre İçişleri Bakanlığını, Milli Savunma Bakanlığını,

Kara Kuvvetleri Komutanlığını, Deniz Kuvvetleri Komutanlığını, Hava Kuvvetleri Komutan-

lığını, Jandarma Genel Komutanlığını, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığını, Sahil Güvenlik

Komutanlığını ve Emniyet Genel Müdürlüğünü,

c) Personel: Görevinden ayrılmış olsa dahi, terörle mücadelede görev alan Türk Silahlı

Kuvvetleri personelini, mülki idare amirlerini, istihbarat ve kolluk görevlileri ile bu amaçla

görevlendirilmiş diğer personeli,

ifade eder.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre terörle mücadelede görev alan

Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, Jandarma, Sahil Güvenlik ile Emniyet Teşkilatı personeli,

mülki idare amirleri, istihbarat ve kolluk görevlileri ile bu amaçla görevlendirilmiş diğer per-

sonelin, bu görevlerinin ifasından doğduğu iddia edilen suçlardan dolayı yapılan soruşturma

ve kovuşturmalar sebebiyle belirleyeceği avukatın ücretinin ödenebilmesi için;

a) Personel hakkında, terörle mücadelede aldığı görevlerin ifasından doğduğu iddia edi-

len suçlardan dolayı bir soruşturma veya kovuşturma bulunması,

b) Personelin, bu soruşturma veya kovuşturmada müdafii olarak belirlediği avukat veya

avukatlara usulüne uygun olarak vekâletname vermesi,

c) Personelin 8 inci maddede belirtilen usule uygun olarak talepte bulunması,

gerekir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen durumda avukatın ücreti, 11 inci madde gereğince ilgili

komisyon tarafından karar verildikten sonra ilgili kurum/kuruluş tarafından ödenir.

(3) Terörle mücadelede görev alan personelin, bu görevlerin ifasından dolayı mağdur,

şikayetçi, katılan, davalı ya da davacı konumunda olması durumunda seçeceği bir avukatın üc-

retinin ödenebilmesi için;

a) Personelin, bu soruşturma veya kovuşturmada belirlediği avukata usulüne uygun ola-

rak vekâletname vermesi,

b) Personelin 8 inci maddede belirtilen usule uygun olarak talepte bulunması,

gerekir.

(4) Üçüncü fıkrada yer alan şartların varlığı halinde davacı konumunda olan personelin

seçeceği bir avukata avukatlık ücreti ödenmesi ilgisine göre ilgili Bakanın veya Milli İstihbarat

Teşkilatı Başkanının onayına tabidir.

(5) Bu Yönetmelik kapsamındaki diğer kurumlarda geçici görev, vekalet ve görevlen-

dirmelerde, bu Yönetmelik kapsamında avukat ücretinin ödenmesi ile ilgili iş ve işlemler per-

sonelin mensubu olduğu kurumca yürütülür.”
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MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6 – (1) Personel, hakkında yürütülen soruşturma veya kovuşturmada müdafii

olarak istediği sayıda avukatı seçmekte serbesttir. Ancak, bu Yönetmelik hükümlerine göre te-
rörle mücadelede görev alan Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, Jandarma, Sahil Güvenlik ile
Emniyet Teşkilatı personeli, mülki idare amirleri, istihbarat ve kolluk görevlileri ile bu amaçla
görevlendirilmiş diğer personelin, bu görevlerinin ifasından doğduğu iddia edilen suçlardan
dolayı yapılan soruşturma ve kovuşturmalar sebebiyle belirleyeceği en fazla üç avukatın ücreti
ödenir.

(2) Bu Yönetmelik hükümlerine göre terörle mücadelede görev alan Türk Silahlı Kuv-
vetleri personeli, Jandarma, Sahil Güvenlik ile Emniyet Teşkilatı personeli, mülki idare amirleri,
istihbarat ve kolluk görevlileri ile bu amaçla görevlendirilmiş diğer personelin, bu görevlerinin
ifasından dolayı mağdur, şikayetçi, katılan, davalı ya da davacı konumunda olması durumunda
ise seçeceği bir avukatın ücreti ödenir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “askerî
mahkemelerde görülenler dahil” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 11 – (1) Bu Yönetmeliğe göre, personele avukatlık ücreti ödenmesine yö-

nelik olarak 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre iletilen talepleri incelemek ve
başvuranın bu Yönetmelik kapsamındaki hakkı çerçevesinde bir veya birden fazla seçeceği
avukatına avukatlık ücretinin ödenip ödenmeyeceğine, ödenecek ise ücret miktarına, ücretin
defaten mi, taksitle mi ödeneceğine, taksitle ödenecek ise kaç taksitte ödeneceğine ve taksit
ödeme zamanlarına karar vermek üzere;

a) Milli Savunma Bakanlığında; Personel Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakan
Yardımcısının başkanlığında, Bütçe ve Mali Hizmetler Genel Müdürü, Personel Genel Müdürü,
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü ile avukatlık ücreti ödenmesi talebinde bulunan asker kişilerin
bağlı bulunduğu Kuvvet Komutanlıklarının Harekât Başkanı ve Personel Başkanından,

b) İçişleri Bakanlığında; Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Ba-
kan Yardımcısının başkanlığında, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü, Personel Genel Müdürü
ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanından,

c) Jandarma Genel Komutanlığında; Personel Başkanlığından sorumlu Jandarma Genel
Komutan Yardımcısı Başkanlığında, Asayiş Başkanı, Personel Başkanı, İstihbarat Başkanı,
Mali Hizmetler Başkanı  ve Hukuk Hizmetleri Başkanından,

ç) Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığında; MİT Başkanının uygun göreceği MİT Baş-
kan Yardımcısının başkanlığında, MİT Başkanı tarafından belirlenecek üç Başkan ve Hukuk
Müşavirinden,

d) Sahil Güvenlik Komutanlığında; Sahil Güvenlik Komutanı tarafından belirlenen Ko-
mutan Yardımcısı Başkanlığında, Harekat Başkanı, Personel Başkanı, Strateji Geliştirme Baş-
kanı, İstihbarat Başkanı ve Hukuk Hizmetleri Başkanından,

e) Emniyet Genel Müdürlüğünde; Personel Dairesi Başkanlığının bağlı bulunduğu Em-
niyet Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında, Özel Harekat Başkanı, İstihbarat Başkanı, Birinci
Hukuk Müşaviri, Personel Dairesi Başkanı, Terörle Mücadele Dairesi Başkanı ve Strateji Ge-
liştirme Daire Başkanından,

oluşan bir Komisyon kurulur.
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(2) Komisyonun sekretarya hizmetleri Milli Savunma Bakanlığında Personel Genel

Müdürlüğünce, İçişleri Bakanlığında Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, Emniyet Genel

Müdürlüğünde Hukuk Müşavirliğince,  diğerlerinde Personel Başkanlıklarınca yürütülür.

(3) Komisyon, bütün üyelerinin hazır bulunması ile toplanır ve salt çoğunlukla karar

verir.

(4) Komisyon tarafından verilen karar, ilgisine göre Millî Savunma Bakanının, İçişleri

Bakanının, Jandarma Genel Komutanının, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanının, Sahil Güvenlik

Komutanının ve Emniyet Genel Müdürünün onayı ile kesinleşir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğe 11 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki

madde eklenmiştir.

“Uygulamadaki aksaklıkların giderilmesi

MADDE 11/A – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak aksaklıklar derhal il-

gisine göre İçişleri Bakanlığının veya Milli Savunma Bakanlığının ilgili birimlerine bildirilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – (1) Sayıştayın ve Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak ha-

zırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.”

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı ve Millî Savunma Bakanı

birlikte yürütür.

—— • ——
Ticaret Bakanlığından:

İTHALAT YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/12/1995 tarihli ve 22510 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

İthalat Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi ile Ek’i ‘İthal Şahadetnamesi ile ilgili Taahhütname’

yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımını takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

26/1/2008 26768

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 21/3/2014 28948
2- 7/9/2014 29112
3- 19/1/2017 29953
4- 28/12/2017 30284
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Şırnak Üniversitesinden:
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ KADIN VE AİLE ÇALIŞMALARI UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Şırnak Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-
netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Şırnak Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görev-
lerine 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: Şırnak Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Şırnak Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Şırnak Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Şırnak ili ve çevresi başta olmak üzere Ülkemiz genelinde kadının statüsü rolü ve

sorunlarına yönelik toplumsal duyarlılık oluşturmak. 
b) Kadın haklarını korumak, yaygınlaştırmak, geliştirmek ve bu alanda toplumun bilinç

düzeyinin yükseltilmesini sağlamak amacıyla ilgili konularda araştırma yapmak, eğitime yö-
nelik faaliyetlerde bulunmak, edilen bilgileri, elektronik posta, bülten ve benzeri yollarla ilgili
kurum ve kuruluşlara ulaştırmak, ayrıca konferans, panel ve sempozyumlar aracılığıyla ka-
muoyuyla paylaşmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Atatürk İlke ve İnkılâplarında belirtilmiş olan haklar göz önüne alınarak kadınların

çağdaş medeniyet düzeyine ulaşmalarını sağlamak amacıyla kadın konulu ulusal ve uluslararası
çalışmaları organize etmek.

b) Kadınların sosyo-kültürel ve ekonomik yaşamlarıyla ilgili konumlarının geliştirilmesi
ile ilgili olarak araştırmalar yapmak.

13 Ekim 2020 – Sayı : 31273                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 5



c) Ulusal ve uluslararası arenada kadın çalışmalarıyla ilgili yaşanan gelişmeleri takip
etmek ve bu gelişmelere ilişkin bilgileri kamuoyuyla paylaşmak için panel, konferans, çalıştay,
sempozyum ve kongre gibi bilimsel toplantılar düzenlemek.

ç) Üniversite bünyesinde yer alan enstitü, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokul-
larında yürütülen eğitim programları içerisinde kadın konulu ders ve çalışmaların yapılmasını
teşvik etmek ve kadın ve aile çalışmalarıyla ilgili programlar açılmasını önermek.

d) Kadınların gerek aile içerisinde gerekse kır ve kent yaşamı içerisinde eğitim, sosyal,
sanat, siyasal, sağlık ve ekonomik alanda güçlendirilmesine yönelik kurs, seminer ve sertifika
programları oluşturmak.

e) Kadın ve aile çalışmaları konusunda duyarlılığı arttırmak ve kamuoyunu bilgilen-
dirmek için kitap, dergi, bülten, afiş, broşür, e-bülten, e-dergi ve e-kitap gibi eğitim materyalleri
bastırmak.

f) Kadın ve aile çalışmaları konusunda kamu kuruluşları, özel kuruluşlar, dernekler ve
kadın merkezleri ile fikir ve proje işbirliği yaparak koordineli bir şekilde çalışmak.

g) Kadın temalı yapılmış çalışmalar ile ilgili yazılı ve görsel dokümantasyon merkezi
oluşturmak.

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 üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl

süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan
görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör aynı usulle yeniden görevlendirme yapar.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1)  Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık

etmek.
c) Çalışma programlarını ve faaliyet programlarını hazırlamak, Yönetim Kuruluna öner-

mek ve Yönetim Kurulunca karara bağlanan çalışma programını yürütmek.
ç) Çalışma ve faaliyet gruplarını yönlendirmek ve denetlemek. 
d) Çalışma ve faaliyet gruplarının çalışmaları ve sonuçlarıyla ilgili olarak Yönetim Ku-

rulunu bilgilendirmek.
e) Eğitim, kurs, seminer ve benzeri program, faaliyet ve projelerin düzenlenmesini, yü-

rütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak.
f) Personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektöre sunmak.
Müdür yardımcıları
MADDE 10 – (1) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, öğretim ele-

manları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına
sunar. Müdürün katılmadığı toplantılara, görevlendireceği müdür yardımcısı katılır ve Müdüre
altı aya kadar vekâlet edebilir. Müdür yardımcılarının görev süresi en çok üç yıldır. Müdürün
görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Görevinden ayrılan müdür
yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilebilir.
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Yönetim Kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcıları ile Merkezin faaliyet

alanlarıyla ilgili fakülte, enstitü, yüksekokul ve gerekli görüldüğünde meslek yüksekokullarında
çalışmalarda bulunan öğretim elemanları arasından üç yıl süreyle Rektörce görevlendirilen en
fazla on iki üyeden oluşur. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan
ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usul ile yeni üye görevlendirilebi-
lir.

(2) Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün daveti üzerine ayda en az bir kez ve gerekti-
ğinde daha sık toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır.
Yönetim Kurulu üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Müdürün faaliyet dönemi sonunda hazırladığı faaliyet raporunun düzenlenmesine

ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma
programını düzenlemek. 

b) Gündemde bulunan araştırma ve eğitim projelerini, programlarını ve faaliyetlerini
karara bağlamak, uygulanışını denetlemek, gerekli gördüğü durumlarda çalışma grupları ve
komisyonlar kurarak çalışmalarını yürütmek.

Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Üniversitenin fakülte ve yüksekokullarından birer

kişi olmak üzere Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen sekiz öğretim üyesi ve Üniversite
bünyesindeki enstitü müdürlerinden oluşur. Danışma Kurulunun üye sayısı en fazla on iki ki-
şidir. Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl-
dır. Süresi dolan üyeler yeniden Danışma Kuruluna görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden ay-
rılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak üzere yenileri görevlendirilir. Danışma Kurulu
Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kere toplanır ve Merkezin eğitim, uygulama ve araş-
tırma, denetleme gibi faaliyet alanları ile ilgili danışmanlık komisyonları oluşturabilir. Danışma
Kurulu Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapar ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek per-
sonel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik
MADDE 17 – (1) 19/10/2018 tarihli ve 30570 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Şır-

nak Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Şırnak Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:
ÇİFT KULLANIMLI MALZEME VE TEKNOLOJİLERE DAİR BELGELERİN

ONAYLANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(İTHALAT: 2020/20)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, kitle imha silahlarının üretilmesi, geliştirilmesi,

işlenmesi, depolanması, taşınması ve yayılmasında kullanılabilecek çift kullanımlı malzeme
ve teknolojilerin ihracat kontrolleri kapsamında ülkemize ithal edilmesi için ihracatçı ülke/ih-
racatçı tarafından ithalatçıdan talep edilen İthal Şahadetnamesi ve Nihai Kullanım Sertifikasının
onaylanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir. 

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı

Kararnamesinin 445 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine ve 20/12/1995 tarihli ve
95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının 2 nci
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,
b) Başvuru: İthal Şahadetnamesinin veya Nihai Kullanım Sertifikasının onaylanması

için İthalatçı tarafından yapılan başvuruyu,
c) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,
ç) G.T.İ.P : Eşyanın gümrük tarife istatistik pozisyonunu,
d) İthal Şahadetnamesi: Kitle imha silahlarının üretilmesi, geliştirilmesi, işlenmesi, de-

polanması, taşınması ve yayılmasında kullanılabilecek malzeme ve teknolojinin ihracatının
kontrolü kapsamında, çift kullanımlı malzeme ve teknolojilerin diğer ülkeler tarafından Türkiye'ye
ihracatı için İhracatçı ülke veya ihracatçısı tarafından ülkemizdeki ithalatçıdan talep edilen bel-
geyi,

e) Nihai Kullanım Sertifikası: Kitle imha silahlarının üretilmesi, geliştirilmesi, işlen-
mesi, depolanması, taşınması ve yayılmasında kullanılabilecek malzeme ve teknolojinin ihra-
catının kontrolü kapsamında, çift kullanımlı malzeme ve teknolojilerin diğer ülkeler tarafından
Türkiye'ye ihracatı için İhracatçı ülke veya ihracatçısı tarafından ülkemizdeki ithalatçıya veri-
len/gönderilen ve Ticaret Bakanlığınca onaylanması talep edilen belgeyi,

f) Tesellüm Teyidi Vesikası: İthal Şahadetnamesi kapsamında ithalatın gerçekleştiğini
gösteren onaylı belgeyi, 

ifade eder.
İthal Şahadetnamesi
MADDE 4 – (1) İhracatçı ülke veya ihracatçısı tarafından, ithalatçıdan talep edilen

İthal Şahadetnamesi Genel Müdürlük onayına tabidir. 
(2) İthal Şahadetnamesinin geçerlilik süresi onay tarihinden itibaren altı (6) aydır. Bel-

gelerin süresi uzatılamaz. İhracatçı ülke makamları tarafından işleme alınan İthal Şahadetna-
melerinin geçerlilik süresi ithalat işlemlerinde dikkate alınmaz. 

(3) Tesellüm Teyidi Vesikasının alınmasında İthal Şahadetnamesinin geçerlilik süresi
dikkate alınmaz.

Nihai Kullanım Sertifikası
MADDE 5 – (1) İhracatçı ülke veya ihracatçısı tarafından ithalatçıdan talep edilen

Nihai Kullanım Sertifikası Genel Müdürlük onayına tabidir. Son kullanıcının ithalatçıdan farklı
olması durumunda, sertifikada her ikisinin de bilgileri yer alır ve müteselsilen sorumludurlar.
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(2) Nihai Kullanım Sertifikasının geçerlilik süresi onay tarihinden itibaren altı (6) aydır.
Belgelerin süresi uzatılamaz. İhracatçı ülke makamları tarafından işleme alınan Nihai Kullanım
Sertifikalarının geçerlilik süresi ithalat işlemlerinde dikkate alınmaz. 

Başvuru usul ve esasları
MADDE 6 – (1) Başvurular e-devlet üzerinden veya Bakanlık internet sitesi (www.ticaret.gov.tr)

“E-İşlemler” menüsünde yer alan “İthalat Belge İşlemleri”nden ulaşılan “E-İmza Uygulama-
larına Giriş” başlığı içinde yer alan “İthalat Belge İşlemleri”nden elektronik imza ile yapılır.

(2) Elektronik imza sahibi kişilerin firmalar adına başvuru yapmak üzere yetkilendiril-
mesi, 27/12/2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat İşlemlerinde
Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat:2017/3) çerçevesinde yapılır.

(3) İthal Şahadetnamesinin onaylanması için başvurular, birinci fıkrada belirtilen “İt-
halat Belge İşlemleri”nde bulunan “Başvuru İşlemleri” ana başlığı altındaki “Başvuru Girişi”
ekranında Belge Türü olarak TPS-1082-İthal Şahadetnamesi, Karar/Tebliğ olarak bu Tebliğ
seçilir. Başvuru Formunun elektronik olarak doldurulup ekleri ile birlikte belgelerin tam ve
eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra elektronik olarak imzalanması suretiyle baş-
vuru tamamlanır. Başvuruya, İthal Şahadetnamesinin Onayına İlişkin Taahhütlü Başvuru Formu
(Ek-1), Onaylanacak İthal Şahadetnamesi (Ek-3), Fatura örneği veya Proforma Faturanın elektronik
(pdf) halleri eklenir. 

(4) Nihai Kullanım Sertifikanın onaylanması için başvurular, birinci fıkrada belirtilen
“İthalat Belge İşlemleri”nde bulunan “Başvuru İşlemleri” ana başlığı altındaki “Başvuru Girişi”
ekranında Belge Türü olarak TPS-1083-Nihai Kullanım Sertifikası, Karar/Tebliğ olarak bu
Tebliğ seçilir. Başvuru Formunun elektronik olarak doldurulup ekleri ile birlikte belgelerin tam
ve eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra elektronik olarak imzalanması suretiyle
başvuru tamamlanır. Başvuruya, Nihai kullanım Sertifikasına ilişkin Taahhütlü Başvuru Formu
(Ek-2), Nihai Kullanım Sertifikası ve Türkçe çevirisi, Fatura örneği veya Proforma Faturanın
elekronik (pdf) halleri eklenir. Nihai Kullanıcı ithalatçı firmadan farklı ise, onun da imza ve
kaşesi başvuru formunda ayrıca aranır.

(5) Başvurunun eksik ve tutarsız bilgi ve belge içermesi halinde, Bakanlıkça başvuru
sahibine eksikleri tamamlaması ve açıklama için beş (5) gün ek süre verilir. Usulüne uygun
olmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

Onaya ilişkin işlemler ve bildirim
MADDE 7 – (1) Usulüne uygun yapılan başvurular üzerine, İthal Şahadetnameleri ve

Nihai Kullanım Sertifikaları onaylanır.
(2) Gerek görülmesi halinde ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarından görüş istenebilir.

Ayrıca firmalardan da gerek görülmesi halinde ilave bilgi ve belgeler istenebilir. 
(3) İthal Şahadetnamesi ile Nihai Kullanım Sertifikası onay işlemi Genel Müdürlükçe

elektronik olarak yapılır ve başvuru sahibinin başvuru formunda yer alan e-posta adresine bil-
dirilir. Bildirimde Genel Müdürlükçe elektronik ortamda (Tek Pencere Sistemi) verilen 23 ha-
neli belge numarası ile belge tarihi yer alır. Onaylanan belgeler başvuru sahibine ayrıca İthal
Şahadetnamesi 3 nüsha, Nihai Kullanım Sertifikası 2 nüsha halinde fiziki belge olarak da iletilir.
Onaylanan belgelerin ihracat izinlerinin alınması amacıyla malın ihracatçısına gönderilmesi
başvuru sahibi tarafından yapılır. 

(4) Bildirimde yer alan belge numarası ve belge tarihi yükümlü tarafından ithalat esna-
sında beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında
beyan edilir. İthal Şahadetnamesi ve Nihai Kullanım Sertifikası ithalatçı talebine istinaden dü-
zenlenen ve ilgili ülkelerden ihraç izni alınmasına mesnet teşkil eden belgeler olduğu için, bel-
gelerin kontrolü gümrük idaresinin sorumluluğunda değildir. 
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(5) Başvuru sahibinin gümrük idaresinde kaydının olmaması nedeniyle, İthal Şahadet-
namesinin Tek Pencere Sisteminde kaydının onaylanamaması durumunda, başvuru formunda
yer alan e-posta adresine Genel Müdürlükçe bildirimde bulunulur. Yapılan bildirim üzerine ithalatçı
tarafından 5 (beş) işgünü içinde gümrük sistemine kayıt yaptırılarak Genel Müdürlüğe bilgi
verilir. Bu başvuruyu yapmak ithalatçının sorumluluğundadır.

(6) İthalatın gerçekleşmesini müteakip Tesellüm Teyidi Vesikası talep eden ithalatçılar,
ithalatlarına ait Gümrük Giriş Beyannamesi, İthal Şahadetnamesi, “Belge Referans No” ve
“Belge Tarihi” ile ithalatın gerçekleştiği gümrük idaresine başvurur. Gümrük İdaresi ilgili İthal
Şahadetnamesi’ne atıfta bulunularak, Tesellüm Teyidi Vesikasını düzenler ve bu Belgeyi mü-
hürleyip imzalamak suretiyle ithalatçıya tevdi eder. İhracatçıya ve/veya ihracatçı ülkenin ilgili
makamına/makamlarına bilgi verilmek kaydıyla Tesellüm Teyidi Vesikası düşümlü olarak da
alınabilir. Vesikanın düşümlü olması halinde, her gümrük idaresi sadece kendi idaresinden ya-
pılan ithalata ilişkin Tesellüm Teyidi Vesikası düzenler. 

(7) Tesellüm Teyidi Vesikası ithalatçı tarafından ihracatçı vasıtasıyla ihracatçı ülkenin
ilgili makamına/makamlarına ulaştırılır. 

Serbest Bölgelerden Türkiye’ye ithalat
MADDE 8 – (1) İthal Şahadetnamesi ve Nihai Kullanım Sertifikasının tatbikatı bakı-

mından, Serbest Bölgelerden Türkiye’ye yapılacak ithalatta da yukarıda belirtilen Tebliğ hü-
kümleri geçerlidir.

Üçüncü ülkeye sevkiyat
MADDE 9 – (1) İthal Şahadetnamesi ve Nihai Kullanım Sertifikası konusu malların

üçüncü bir ülkeye sevk edilmek istenmesi durumunda, ithalatçı tarafından ihracatçı ülke/ihra-
catçıdan İzin Yazısı/İzin Belgesi temin edilmesi ve bu Yazının/Belgenin Ticaret Bakanlığı İthalat
Genel Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir. Bakanlıkça, daha önce ilgili firmaca verilen
Taahhütname ve ilgili diğer belgeler üzerinden gerekli kayıtlar düşülmek suretiyle firma talebi
Bakanlığımız İhracat Genel Müdürlüğüne intikal ettirilir. 

Diğer hususlar
MADDE 10 – (1) İthal Şahadetnamesi ve Nihai Kullanım Sertifikası konusu mallarla

ilgili olarak, dış ticaret mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde varsa alınması gereken
tüm belge ve izinlerin ithalatçı tarafından ilgili mercilerden temin edilerek fiziksel veya elek-
tronik olarak ithalat aşamasında ilgili Gümrük idarelerine ibraz edilmesi gereklidir.

(2) İthal Şahadetnamesi ve Tesellüm Teyidi Vesikası ile Nihai Kullanım Sertifikası ih-
racatçı ülke makamları tarafından ihracatçı firmadan istenen ihraç izni verilmesine mesnet
teşkil eden belgeler olması nedeniyle, bu belgeler ithalatta izin belgesi yerine geçmez. Gümrük
işlemlerinin tekemmül ettirilmesine mesnet teşkil etmez. Ülkemizde kontrolden dolayı doğa-
bilecek olaylara ve maddenin kullanımı sonucu oluşabilecek olumsuz durumlara hukuki mesnet
oluşturmaz. 

Yürürlükten kaldırılan Tebliğ
MADDE 11 – (1) 31/12/2019 tarihli ve 30995 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Nihai Kullanım Sertifikalarının
Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/12) yürürlükten kaldırılmıştır.

Atıflar
MADDE 12 – (1) 31/12/2019 tarihli ve 30995 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Nihai Kullanım Sertifikalarının
Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/12)’e yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.

Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımını takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
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DÜZELTME
26/9/2020 tarihli ve 31256 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 25/9/2020 tarihli ve

3018 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki koordinat listesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının
12/10/2020 tarihli ve 84901512-253.02-E.213815 sayılı yazısına istinaden aşağıdaki şekilde
değiştirilerek düzeltilmiştir.

Sayfa : 58                               RESMÎ GAZETE                                 13 Ekim 2020 – Sayı : 31273



13 Ekim 2020 – Sayı : 31273                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 59



Sayfa : 60                               RESMÎ GAZETE                                 13 Ekim 2020 – Sayı : 31273



13 Ekim 2020 – Sayı : 31273                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 61



Sayfa : 62                               RESMÎ GAZETE                                 13 Ekim 2020 – Sayı : 31273



13 Ekim 2020 – Sayı : 31273                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 63



Sayfa : 64                               RESMÎ GAZETE                                 13 Ekim 2020 – Sayı : 31273



13 Ekim 2020 – Sayı : 31273 RESMÎ GAZETE Sayfa : 65 

 

İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 8061 

—— • —— 
Ankara 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8160 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
MASA VE DUVAR TAKVİMİ SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
1- Teşekkülümüz ihtiyacı olan 11.000 adet masa takvimi, 10.000 adet duvar takvimi, %20 

artar - azalır toleranslı olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında 
açık ihale usulü ile satın alınacaktır.  

2- Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı, 
RİZE adresinden 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 02.11.2020 günü saat 14:00’e kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve 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, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 
kabul edilmez.  

5- Alternatif teklifler kabul edilmez.  
6- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

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

bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8- İstekliler, ihale konusu işe kalem bazında ile kısmi teklif verebilirler. 
9- İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.  
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. 8149/1-1 

—— • —— 
SAFKAN ELİT ARAP KOŞU TAYI SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğünden: 
1 - İşletmemiz yetiştirmesi 16 baş Safkan Elit Arap Koşu Tayı açık arttırma usulüyle teker 

teker satılacaktır. 
2 - İhale 27.10.2020 günü saat 12.00’de İstanbul Veliefendi Hipodromunda İşletmemiz 

Alım - Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 
3 - Geçici teminat tay başına 15.000,00 TL’dir. 
4 - İhale şartnamesi, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ 

ANKARA) adresinde ve işletmemizde görülebilir. 
5 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır. 
a) Tebligat için adres beyanı ve TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı ibraz etmesi, 
b) Bu işe ait geçici teminat vermiş olması, 
c) Müşterinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgesinin ve imza sirkülerinin ibraz 

edilmesi, 
d) Yabancı Şirketlerin Türk Şirketlerinde aranan şartlarından başka ibraz edecekleri vesikaların 

T.C. Konsolosluklarınca tasdik edilmiş olması. Yabancı müşteriler getirecekleri belgeleri Türkçe 
tercümeleri ile birlikte ibraz edilecektir. 

6 - TİGEM İktisadi Devlet Teşekkülü olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. 
Yapılan ihale, satış ihalesi olduğundan Kamu İhale Kanununa da tabi olmayıp, İhale TİGEM 
Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılacaktır. 

İlan olunur. 
İdarenin Adresi: 
Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü 
Akçadağ/MALATYA 
Tel : 0 422 421 41 72 
Faks : 0 422 421 41 75 8164/1-1 



13 Ekim 2020 – Sayı : 31273 RESMÎ GAZETE Sayfa : 67 

 

1 ADET CNC TORNA TEZGAHI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 

Projeleri Koordinatörlüğünden:  
1 adet CNC Torna Tezgahı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) 

bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01.12.2003 tarihli 2003/6554 
sayılı kararname eki esaslarının 20/f  maddesine göre Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale kayıt numarası : 2020/534361 
1- İdarenin 
a) Adresi : Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri 
   Koordinatörlüğü İncivez / ZONGULDAK 
b) Telefon ve faks numarası : 0 372 291 1493  Faks: 0 372 257 4579 
c) Elektronik posta adresi : - 
ç) İhale dokümanının  
    görülebileceği internet adresi : http://w3.beun.edu.tr/ 
2- İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet CNC Torna Tezgahı alımı 
b) Teslim [yeri/yerleri] : ZBEÜ Mühendislik Fakültesi Mekatronik 
   Mühendisliği Bölümü İncivez / ZONGULDAK 
c) Teslim [tarihi/tarihleri] : Teslim süresi işe başlama tarihinden itibaren 20 (yirmi) 

takvim günüdür. 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Merkez 

Kampüsü Sezai Karakoç Kültür Merkezi Toplantı 
Salonu İncivez/ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 02/11/2020 – Saat: 14:00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.1.2. 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, 

4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
4.1.3. 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, 

4.1.4. İdari Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği 4734 
sayılı KİK Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

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

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 
uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 
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4.1.7.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer 
alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş 
deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip (Ek 
ibare: 16/03/2019-30716 R.G./73. md., geçerlilik: 18/03/2020) ve Kanuna göre yapılacak 
ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına 
ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. (Ek cümle:13.06.2019-
30800 R.G./26. md., yürürlük: 23.06.2019) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler 
dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler topluluğu ilişkisi 
içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (i) bendindeki belgeyi 
de sunması zorunludur. 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1.1) ve (4.1.1.2) de yer alan belgelerin her bir 
ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.3.2. Teklif veren istekliler teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye 

uygunluk beyanı adı altında tek tek cevap vermeli ve cevaplı şartnameyi ihale dosyasında sunmalıdır. 
4.3.3. Teklif veren istekliler mallara ait fotoğraf, katalog vb. dokümanları Türkçe veya 

İngilizce basılı broşürleri ihale dosyasında sunmalıdır. 
4.3.4. Teklif veren istekliler garanti süresinin bitiminden itibaren 8 (sekiz) yıl süreyle 

ücreti mukabilinde yedek parça ve teknik servis hizmet garantisine dair belgeleri ihale dosyasında 
sunmalıdır. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6- İhale yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00.-TL (Yüz Türk lirası) 

karşılığı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 
Projeleri Birimi İncivez/ZONGULDAK adresinden satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması 
zorunludur. 

8- Teklifler 02/11/2020 Pazartesi günü Saat 14:00’a kadar Zonguldak Bülent Ecevit 
Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Birimi İncivez/ 
ZONGULDAK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9- İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine 
bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 
veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır. 

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13- Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 
 8150/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8182/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8183/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8184/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8185/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8186/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8187/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8188/1-1 



Sayfa : 78 RESMÎ GAZETE 13 Ekim 2020 – Sayı : 31273 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8189/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8190/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8191/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8192/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8193/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8194/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8195/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8196/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8197/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8198/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8199/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8200/1-1 
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İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8201/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8218/1/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8218/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8219/1-1 

  



Sayfa : 94 RESMÎ GAZETE 13 Ekim 2020 – Sayı : 31273 

 

İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8226/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8229/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8230/1-1 
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Ahiler Kalkınma Ajansından: 

PERSONEL ALIM İLANI 

T.C. Ahiler Kalkınma Ajansı, 4 no’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kalkınma 
Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; 

- 2 (İki) Uzman Personel, 
- 1 (Bir) Destek Personeli, 
- 1 (Bir) Hukuk Müşaviri alımı yapacaktır. 
T.C. Ahiler Kalkınma Ajansının faaliyet alanına Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir ve Niğde 

illeri girmekte olup merkezi Nevşehir ilinde bulunmaktadır. Bu nedenle, sınavda başarılı olanlar, 
bu illerden Ajansın uygun göreceği herhangi birinde çalışacaktır. (Hukuk Müşaviri Ajansın 
merkez hizmet binasının bulunduğu Nevşehir ilinde görevlendirilecektir.) 

 
Başvuru Tarihleri 02.11.2020 - 13.11.2020 
Başvuru Yeri ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr 
Sınav Yeri Cevher Dudayev Mah. Vatan Cad. No: 42/1 

Merkez / NEVŞEHİR 
Tel: 0 384 214 36 66 

Sınava Katılmaya Hak Kazananların İlanı 23/11/2020 
 
1. TÜM ADAYLAR İÇİN ARANAN GENEL ŞARTLAR 
a) Türk vatandaşı olmak, 
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, 

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

ç) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 
d) Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf 

askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 
e) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak, 
2. UZMAN PERSONEL İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI 
2.1. Uzman Personel Adayları İçin Aranan Nitelikler; 
a) Üniversitelerin Tablo - 1’de belirtilen bölümlerinden veya bunlara denkliği Yüksek 

Öğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans 
düzeyinde mezun olmak, 

 
Tablo 1 - Alım Yapılacak Bölümler 

Bölüm KPSS Puan Türü İstihdam Edilecek 
Personel Sayısı 

Ekonomi, Ekonomi ve Finans, İktisat, 
İşletme, Maliye, Muhasebe ve Finans 

Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve 
Endüstri İlişkileri, 

KPSSP 14, 19, 24, 29, 39, 44 2 
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b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan son başvuru tarihi 
itibarıyla geçerliliği bulunan KPSS sınavından mezun oldukları öğrenim dallarına göre Tablo-
1’de belirtilen ilgili puan türlerinden en az 80 (seksen) puan almış olmak, 

c) YDS veya e-YDS - İngilizce dilinden son başvuru tarihi itibarıyla son 5 (beş) yıl 
içerisinde en az 70 (yetmiş) puan almış veya buna denk kabul edilen geçerlilik süresi dolmamış 
uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak. (Denklikte ÖSYM’nin dil eşdeğerliğine 
ilişkin resmi denklik çizelgesi temel alınmaktadır. Mevzuatı gereği ÜDS- YÖKDİL kabul 
edilmemektedir.) 

2.2. Uzman Personel İçin Tercih Nedenleri; 
Aşağıdaki niteliklerden bir veya birkaçını haiz olmak ve bunu belgelemek Sınav Kurulu 

tarafından yapılacak değerlendirmelerde dikkate alınacaktır (Adayların bu konuda sahip oldukları 
belgeleri başvuruyla birlikte sunması gerekmektedir.): 

- Doktora / yüksek lisans / ikinci lisans / yan dal / çift ana dal / ön lisans yapmış olmak, 
- Birden fazla yabancı dili iyi derecede bilmek ve belgelendirmek (ÖSYM tarafından 

kabul edilen yabancı dil puanı / belgesi dikkate alınacaktır.), 
- Sürücü belgesi sahibi ve aktif olarak araç kullanıyor olmak. 
- MS Office Programlarını, özellikle Word ve Excel programlarını iyi derecede 

kullanabilmek. 
- Kamu muhasebesi, tek düzen muhasebe sistemi, vergi, iş kanunu ve SGK mevzuatı, 
- Ajansın faaliyet gösterdiği aşağıda sayılan alanlarda fiilen çalışmış ve bunu 

belgelendirebiliyor olmak, süresi 30 saat / 5 günden fazla olan ve belgelendirebilecek eğitim 
almak veya kursa katılmak. 

1. İç kontrol sistemi, 
2. Bütçe, çalışma programı, harcama programı, muhasebe, finans, mali analiz ve bankacılık, 
3. Kamu muhasebesi, tek düzen muhasebe sistemi, vergi, iş kanunu ve SGK mevzuatı, 
4. Satın alma usulleri, şartname ve ihale dosyaları, 
5. İnsan Kaynakları, 
6. SPSS, Minitab vb. istatistiksel paket programları, 
7. Stratejik planlama, 
8. Fizibilite hazırlama, 
9. Proje yönetimi, 
10. Devlet destekleri konusunda bilgi ve/veya tecrübe sahibi olmak, 
11. Avrupa Birliği destek mekanizmaları konusunda tecrübe sahibi olmak, 
3. DESTEK PERSONELİ İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI 
3.1. Mali İşler Görevlisi İçin Aranan Nitelikler; 
a) Üniversitelerin dört yıllık fakülte veya yüksekokulların Maliye, Muhasebe ya da 

bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim 
kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak 

b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan son başvuru tarihi 
itibarıyla geçerliliği bulunan KPSS sınavından KPSS puan türünden en az 60 (alt mış) puan almış 
olmak, 

3.2. Mali İşler Görevlisi İçin Tercih Nedenleri; 
a) MS Office programlarını iyi derecede kullanabilmek, 
b) Kamu muhasebesi (özellikle Mahalli İdareler Muhasebesi), tek düzen muhasebe 

sistemi, vergi mevzuatı konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak, 
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c) Finansal raporlama, bütçeleme, analitik bütçeleme sistemi konularında bilgi ve 
deneyim sahibi olmak, 

ç) Gelir ve gider takibi yapılması, muhasebe evrak ve arşivleme sisteminin 
yürütülmesinde bilgi ve deneyim sahibi olmak. 

d) En az 3 (üç) yıl SGK kayıtları ile belgelendirilebilecek şekilde kamu veya özel sektörde 
iş deneyimine sahip olmak, 

4. HUKUK MÜŞAVİRİ İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI 
4.1. Hukuk Müşaviri İçin Aranan Nitelikler; 
a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği 

YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının hukuk 
fakültelerinden lisans düzeyinde mezun olmak, 

b) YDS veya e-YDS - İngilizce dilinden son başvuru tarihi itibarıyla son 5 (beş) yıl 
içerisinde en az 70 (altmış) puan almış veya buna denk kabul edilen geçerlilik süresi dolmamış 
uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak. (Denklikte ÖSYM’nin dil eşdeğerliğine 
ilişkin resmi denklik çizelgesi temel alınmaktadır. Mevzuatı gereği ÜDS-YÖKDİL kabul 
edilmemektedir.) 

c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan son başvuru tarihi 
itibarıyla geçerliliği bulunan KPSS sınavından mezun oldukları öğrenim dallarına göre Tablo-
3’de belirtilen ilgili puan türlerinden en az 80 (seksen) puan almış olmak, 

 
Tablo 3 - Hukuk Müşaviri Olarak Görevlendirilecek Uzman Personel Sınav Puanları ve 

Türleri 
Bölüm KPSS Puan Türü İstihdam Edilecek Personel Sayısı 

Hukuk KPSS P4, P5, P6, P7 1 
 
4.2. Hukuk Müşaviri İçin Tercih Nedenleri; 
a) Ajansın faaliyet alanlarıyla ilgili konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak, 
b) Sınav ilanının asgari lisans mezuniyeti şartının belirlendiği kısmında sayılan öğrenim 

dalı veya bununla ilgili alanlarda yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmak, 
c) İkinci bir yabancı dili iyi derecede bilmek ve belgelendirmek (ÖSYM tarafından kabul 

edilen yabancı dil puanı / belgesi dikkate alınacaktır.) 
ç) Avukatlık stajını tamamlamış bulunmak. 
5. BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ 
Başvurular, 02/11/2020 tarihinden başlayarak 13/11/2020 tarihi saat 23.59'a kadar 

ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresinde bulunan Ahiler Kalkınma Ajansı Sınav 
Başvuru bağlantısından yapılacaktır. 

Başvurular, "Başvuru Formu" eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle 
elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, yukarıda belirtilen sınav giriş şartlarını ve tercih 
nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri elektronik ortamda başvuru formunun ilgili bölümlerine 
eklemeleri zorunludur. 

Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen şartlara uygun 
olmayan başvurular ile elden, e-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul 
edilmeyecektir. 

Elektronik ortamda yapılacak başvurularda adaylar için hazırlanan kontrol listesi Tablo-
4’te yer almaktadır: 
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Tablo 4 - Başvuruda Sunulacak Belgeler 

# Belge 
Uzman Personel ve 

Hukuk Müşaviri 

Destek 

Personeli 

1 Başvuru formu Z Z 

2 Özgeçmiş ve fotoğraf Z Z 

3 Öğrenim diploması ya da mezuniyet belgesi, noter onaylı sureti 
veya ilgili resmi kurumca onaylı sureti 

Z Z 

4 KPSS sonuç bilgileri Z Z 

5 İş tecrübelerini gösterir SGK veya ilgili kurumdan alınacak 
hizmet belgesi 

T T 

6 
İş tecrübelerine ilişkin olarak, hangi görevi hangi unvan ile 
yürütmekte / yürütmüş olduğuna dair işyerlerinden / 
kurumlarından alınmış onaylı yazı 

T T 

7 
YDS / e-YDS sonuç belgesi ya da buna denk kabul edilen 
uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesi 

Z T 

8 Son 1 (bir) ay içerisinde alınmış adli sicil kaydı belgesi Z Z 

9 Erkek adaylar için askerlik durumunu (tecil, terhis veya muaf) 
gösteren belge 

Z Z 

10 Yukarıda ilgili bölümlerde tercih sebeplerini taşıdığını gösterir 
diğer belgeler 

T T 

Z:Zorunlu T: Tercihe bağlı GD: Gerekli değil 
 
ÖNEMLİ:  
Son müracaat tarih ve saatinden sonra yapılan başvurular kesinlikle dikkate alınmayacaktır.  
Eksik bilgi ve belgeyle yapılan başvurular ile ilgisiz başvurularda değerlendirmeye 

alınmayacaktır.  
Her aday, yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyon için 

yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır (Uzman ya da Hukuk Müşavirliği 
pozisyonundan yalnızca birine başvurulabilir, aksi takdirde her iki başvuruda kabul 
edilmeyecektir). 

 
UYARI: 
Başvuru Formunda belirtilen bilgilerin ve teslim edilen belgelerin doğru ve gerçek olduğu 

başvuru sahibi tarafından kabul ve beyan edilmektedir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe 
aykırı beyanda bulunduğu, sahte belge sunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit 
edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit 
edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep 
edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulur. 

6. SINAV YERİ ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ 
Ajansa yapılan başvurular, Ajans tarafından değerlendirildikten sonra adayların KPSS 

puan sıralaması temel alınarak yapılır. 
Puan sıralaması listesinden, alım yapılacak öğrenim dallarının her biri için belirlenen 

pozisyon sayısının 5 (beş) katı aday çağrılacak şekilde, yarışma sınavına katılabilecekler belirlenir 
ve Ajansın internet sitesinde ilan edilir. 
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Değerlendirme sonucu puanı son sıradaki aday ile eşit olan adaylar da yarışma sınavına 
davet edilir. Ancak, bu hükme göre sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan 
adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler ile gerçeğe aykırı bilgi 
verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenen kişiler yarışma sınavına alınmaz. 
Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu 
gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler 
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

Yarışma sınavına katılabilecek adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri 
23/11/2020 tarihinden itibaren Ajansın internet sitesinde (www.ahika.gov.tr) ilan edilecektir. 

Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır 
Sınav başvurularına ilişkin olarak yapılan itirazlar, Yönetim Kurulu başkanı tarafından 

itiraz tarihinden itibaren beş gün içinde belirlenecek üç kişilik bir komisyon tarafından en geç bir 
hafta içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla on beş güne 
kadar uzatılabilir. 

 
Unvanlarına Göre Sözlü Sınava Çağrılacak Personel Aday Sayıları 

Personelin Unvanı Alınacak Personel 
Sayısı 

Sözlü Sınava Çağrılacak 
Aday Sayısı 

Hukuk Müşaviri - (Hukuk) 1 kişi 5 kişi 
Uzman Personel - (Ekonomi, Ekonomi ve Finans, 

İktisat, İşletme, Maliye, Muhasebe ve Finans 
Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) 

2 kişi 10 kişi 

Destek Personeli - (Mali İşler Görevlisi) 1 kişi 5 kişi 
 
7.  SINAV ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ 
Sınav, Ajans merkez hizmet binasında (Cevher Dudayev Mahallesi, Vatan Caddesi      

No: 42/1, Merkez/Nevşehir) sözlü (mülakat) olarak yapılacaktır. Sözlü sınav tarihleri Ajansımız 
internet sitesinde ayrıca duyurulacaktır. 

Genel Sekreterlik, son başvuru tarihinin süresini uzatmaya ve sınav tarihini değiştirmeye 
yetkili olup bu değişiklikler de Ajansımız internet sitesinden duyurulacaktır. 

Sınava girmeye hak kazanan bütün adaylar, sınav yer ve saatinde nüfus cüzdanı, pasaport 
veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle hazır bulunacaklardır. 

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

8. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI 
Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. 

Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puandır. Ancak, sınavda başarılı 
olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan 
başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday sınavı kazanmış kabul edilir. 
Sınavda 70 (yetmiş)’in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için 
kazanılmış hak teşkil etmez. 

Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar 
arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan 
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durumlarda asil adaylardan göreve başlamayanların yerine yahut 6 (altı) ay içerisinde ilgili 
pozisyonun boşalması halinde, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında 
Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin ilgili hükümleri aynen uygulanır. 

Belli bir öğrenim dalı için ilan edilen sayı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş 
kalan pozisyonlar, Sınav Kurulunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp 
başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir. 

Sınav Kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav 
duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir. 

Genel Sekreterlikçe sınav sonuçları, sınav kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal 
ettirildiği tarihten sonra yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben Ajansın internet 
sitesinde ilan edilir ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaylara 
yazılı olarak bildirilir. 

9. GÖREVLENDİRME 
Sınavı kazananların, Ajanstaki pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin yapılabilmesi 

için, ilgililerin göreve başlama çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 15 (on beş) 
gün içerisinde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekir. 

Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafından kabul edilebilir bir belgeyle, ispatı mümkün 
mücbir sebepler olmaksızın 15 (on beş) gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat 
adreslerinde bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamamış olanların 
görevlendirilmesi yapılmaz. Belgeyle ispatı mümkün bir makul sebep nedeniyle göreve 
başlamama hali 2 (iki) ayı aşamaz. 

Giriş Sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda 
bulunduğu ya da Ajansta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan 
adayların görevlendirme onayları derhal iptal edilerek sözleşmeleri feshedilir ve kendileri 
hakkında gerekli yasal işlemler yapılır. 

Yarışma sınavı sonucunda başarılı olan adaylar ile 2 (iki) ayı deneme süresi olmak üzere, 
Genel Sekreterin önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile 4857 sayılı İş Kanuna göre belirsiz 
süreli iş sözleşmesi yapılır. 

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

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

10. ÇALIŞMA KOŞULLARI 
Ajans personeli, emeklilik ve sosyal güvenlik yönünden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve 

Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na tabi olup Ajansta istihdam edilen personele, 375 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname’nin Ek Madde 11/c fıkrası, 2014/8 sayılı Yüksek Planlama Kurulu kararı 
ve ilgili mevzuata göre Ajans Yönetim Kurulu’nca belirlenecek ücret ödenecektir. 

11. BİLGİ ALMA 
İş başvurusunda bulunan adaylar, bu ilanda belirtilen şartları kabul etmiş sayılırlar. 

Personel alımı ile ilgili aşağıda yer alan telefon ve e-posta adresinden bilgi alınabilir: 
Tel : 0 384 214 36 66 
E-posta : info@ahika.gov.tr 
Kamuoyuna İlanen Duyurulur. 8099/1-1 
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Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansından: 
PERSONEL ALIM İLANI 

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), TR82 Düzey 2 Bölgesi’nde (Çankırı, 
Kastamonu, Sinop İlleri) kurulan bir bölgesel kalkınma ajansı olup; Ajansın merkezi 
Kastamonu’dadır. Ajansımıza “4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile 
Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 200 üncü 
maddesi” ve “Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği” hükümleri uyarınca; TR82 Düzey 2 
Bölgesi’nde çalışmak isteyen, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine 
güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, 
her üç ilde de görev yapabilecek, seyahat engeli bulunmayan 1 (bir) İç Denetçi, 5 (Beş) Uzman 
Personel alımı yapılacaktır. Sınavda başarılı olanlar, Bölge illerinden (Çankırı, Kastamonu ve 
Sinop illeri) Ajansın uygun göreceği herhangi birinde istihdam edilecektir. İç denetçi Ajans 
merkezi olan Kastamonu’da istihdam edilecektir. 

Başvuru Tarihleri : 02.11.2020 - 13.11.2020 Saat: 23:59 
Başvuru Yeri : ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr (online başvuru) 
Sınav Tarihi : Ajans tarafından, sözlü yarışma sınavına katılmaya hak 

kazanan adayların ilan edilmesi sonrası,  
   www.kuzka.gov.tr adresinden ilan edilecektir. 
Sınav Yeri : Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, Kuzeykent Mah. Kayın 

Sokak No: 9, Merkez/KASTAMONU 
Bilgilendirme Etkinliği : Kalkınma Ajanslarının görev tanımları, çalışma usulleri, 

politika öncelikleri, personel alım ilanı başvuru süreci, 
başvuru koşulları ve evrakları, sözlü sınav aşaması, işe 
başlama, mali ve sosyal haklar, personel gelişim süreci vb. 
konularda personel adaylarını bilgilendirmek amacıyla        
05-12.11.2020 saat: 20:00 tarihlerinde aynı içerikte iki 
webinar düzenlenecektir. Katılım için bağlantı adresleri her bir 
etkinliğin yapılacağı gün saat 13:00’da www.kuzka.gov.tr 
adresinde ve Ajans sosyal medya hesaplarından paylaşılacaktır. 

BAŞVURU VE İŞE ALINMADA ARANAN ŞARTLAR İLE GENEL HUSUSLAR 
1. GENEL ŞARTLAR 
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 
- Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
- Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, 

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

- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak, 
- Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf 

askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 
- Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmamak, 
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 
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2. İÇ DENETÇİ (1 KİŞİ)  
2.1. Asgari Nitelikler: 
- En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği 

YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun 
olmak,  

- Kamuda veya özel sektörde denetim elemanı olarak en az beş yıl çalışmış olmak ve 
kamu iç denetim sertifikası veya uluslararası eş değerliği bulunan iç denetim sertifikalarından 
birine sahip olmak, 

- Sınav başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit 
Sınavı’nda (YDS) İngilizce dilinden (D) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği 
kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (D) düzeyine karşılık 
gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak. 

Tablo 1: İç Denetçi Puan Kriteri 

İç Denetçi Pozisyonuna Yapılan Başvurular İçin Puanlama Kriterleri 
Puanlamadaki Ağırlığı 

% 
Deneyim Yılı (Belgelemek Kaydıyla)* 40 
YDS Puanı 40 
Yüksek Lisans 4 
Doktora 6 
İkinci Yabancı Dil Bilgisi** 5 
Belirli Konularda Bilgi, Deneyim ve/veya Sertifika*** 5 

* 5 yıl ve üzerindeki deneyim süresi dikkate alınır. (5 yıl için sınav ilanında belirlenen 
KPSS alt limiti puanı ve ilave her bir beş yıl için 100 puana tamamlayacak şekilde 10 puan 
verilir) 

** İkinci yabancı dile ilişkin sınav ilanında belirtilen asgari YDS veya eşdeğerliliği 
bulunan sınav puanları dikkate alınır. 

*** Başvurulan pozisyon için ilanda tercih nedeni olarak belirtilen bilgi, deneyim ve/veya 
sertifikayı belgelendirmek gerekir. Birden fazla tercih sebebine sahip olmak adayın toplam 
puanlamasındaki ağırlığını değiştirmez. 

3. UZMAN (5 KİŞİ)  
3.1. Asgari Nitelikler: 
- Tablo 2’de belirtilen öğrenim dallarından en az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim 

kurumlarından veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki ve yurt dışındaki 
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

- Sınav başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde yapılmış Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit 
Sınavında (YDS, e-YDS) İngilizce dilinden (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara 
denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine 
karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak (Denklikte 
ÖSYM’nin dil eşdeğerliğine ilişkin resmi denklik çizelgesi temel alınacaktır.), 

- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan son başvuru tarihi 
itibarıyla geçerliliği bulunan KPSS sınavından mezun oldukları öğrenim dallarına göre Tablo-2'de 
belirtilen ilgili puan türlerinden en az 80 (seksen) puan almış olmak, 
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Tablo 2: Başvuracak Uzman Personel Adaylarından İstenen KPSS Puan Türleri ve Taban Puan 

Gruplar 
Mezun olunan Öğrenim 

Dalı 

Kamu Personeli 
Seçme Sınavı 

(KPSS) 

Yabancı Dil 
Seviye Tespit 

Sınavı (YDS, e-
YDS) Taban 

Puanı 

Alınması 
Planlanan 
Kişi Sayısı 

Sözlü Sınava 
Çağrılacak 

Personel Sayısı Puan 
Türü 

Taban 
Puanı 

1 

İstatistik 
İşletme 
İktisat 
Uluslararası Ticaret ve 
Finansman* 

P12 
P24 
P14 
P18 

80 70 2 10 

2 Şehir ve Bölge Planlama P3 80 70 1 5 

3 
İnşaat Mühendisliği, 
Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı 

P3 80 70 1 5 

4 

Endüstri Mühendisliği, 
Orman Endüstri 
Mühendisliği, Gıda 
Mühendisliği, İşletme 
Mühendisliği 

P3 80 70 1 5 

* Yüksek Öğretim Kurulu’nun 04/01/2017 tarih ve 84346 sayılı denklik yazısına istinaden 
Uluslararası Ticaret Bölümü, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Uluslararası Ticaret ve Finansman, 
Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik Bölümü, Lojistik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik 
Yönetimi mezunları başvuruda bulunabilirler. 

3.2. Uzman Personel İçin Tercih Sebepleri: 
- Öğrenim dalları veya bunlarla ilgili alanlarda yüksek lisans veya doktora yapmış olmak,  
- İngilizce dışında ikinci yabancı dil bilgisine sahip olmak,  
- Ajans faaliyet alanına giren konu ve konularda (ihracat, yatırım promosyonu, 

rekabetçilik ve kümelenme, kent pazarlaması, şehir tanıtım ve markalaşma, girişimcilik, 
destinasyon yönetimi, insan kaynakları, stratejik planlama, fizibilite hazırlama, proje yönetimi ve 
sosyal içerme, sözleşme hukuku vb.) bilgi ve tecrübeye sahip olmak. 

4. AÇIKLAMA  
Denklik tablosuna ÖSYM’ nin aşağıdaki linkinden ulaşılabilir: 
https://denklik.yok.gov.tr/yabanci-dil-esdegerlikleri 
5. BAŞVURU 
Başvurular, 02/11/2020 tarihinden başlayarak 13/11/2020 tarihi saat 23.59'a kadar 

ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresinde bulunan Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 
Sınav Başvuru bağlantısından yapılacaktır. 

Başvurular, "Başvuru Formu" eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle 
elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, yukarıda belirtilen sınav giriş şartlarını ve tercih 
nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri elektronik ortamda taratıp başvuru formunun ilgili 
bölümlerine eklemeleri zorunludur. 

Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup, ilanda belirtilen şartlara uygun 
olmayan başvurular ile elden, e-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul 
edilmeyecektir. 
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Tablo 3: Başvuruda Sunulacak Belgeler 

No Belge 
Uzman 

Personel 
İç Denetçi 

1 Başvuru Formu Z Z 

2 Özgeçmiş ve Fotoğraf Z Z 

3 Öğrenim diploması veya mezuniyet belgesi Z Z 
4 KPSS Sonuç Bilgileri Z - 

5 

Sınav başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde alınmış Yabancı Dil 
Seviye Tespit Sınavı (YDS / e-YDS ) sonuç belgesi ya da buna 
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen uluslararası 
geçerliliği bulunan yabancı dil belgesi 

Z Z 

6 
Sınav başvuru tarihinden önceki 1 ay içerisinde alınmış Adli Sicil 
Kaydı 

Z Z 

7 
Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, muaf veya erteletmiş 
olduğunu gösteren belgeler 

Z Z 

8 
İç denetçi adayları için kamuda veya özel sektörde denetim elemanı 
olarak en az 5 (beş) yıl fiilen çalışmış olduğunu gösterir SGK hizmet 
belgesi ve kurum hizmet belgesi 

- Z 

9 
İç denetçi adayları için kamu iç denetim sertifikası veya uluslararası eş 
değerliği bulunan iç denetim sertifikası 

- Z 

10 
İş tecrübelerini gösterir iş yeri unvan listesini içeren SGK hizmet 
dökümü veya ilgili kurumdan alınan hizmet belgesi 

T T 

Z: Zorunlu     T: Tercihe Bağlı 
Her aday, yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyon için 

yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 
Başvuruya eklenen bilgi ve belgelerin doğru ve gerçeğinin aynısı olduğunu, başvuru 

sahibi kabul ve beyan etmiş sayılır. 
6. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVA ÇAĞRI 
Yapılan başvuruların Ajans tarafından dosya üzerinde değerlendirilmesinin akabinde 

yarışma sınavına katılmaya hak kazanan adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri 
20/11/2020 tarihinde Ajansın web sitesi olan www.kuzka.gov.tr internet sayfasında ilan 
edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Başvurular, KPSS puanına göre alım yapılacak öğrenim gruplarının her biri için 
sıralanacak ve belirlenen pozisyon sayısının beş katı aday yarışma sınavına katılmaya hak 
kazananlar olarak Ajansın internet sitesinde ilan edilecektir. 

Değerlendirme sonucu puanı son sıradaki aday ile eşit olan adaylar da yarışma sınavına 
davet edilecektir. Ancak, bu hükme göre sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan 
olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler ile gerçeğe 
aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenen kişiler yarışma sınavına 
alınmayacaktır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılacak ve bunlarla 
sözleşme yapılmayacaktır. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi 
sözleşmeleri feshedilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet 
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 
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Tablo 4: Unvanlarına Göre Sözlü Sınava Çağrılacak Personel Aday Sayıları 

Kadro Unvanı İstihdam Edilecek Personel Sayısı Sözlü Sınava Çağrılacak Azami Aday Sayısı 

İç Denetçi 1 (bir) kişi 5 (beş) kişi 

Uzman Personel 5 (beş) kişi 25 (yirmibeş) kişi 

Sınav başvurularına ilişkin olarak yapılan itirazlar, yarışma sınavına katılmaya hak 
kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 5 (beş) gün içerisinde yapılır. İtirazlar Ajans Yönetim 
Kurulu Başkanı tarafından itiraz tarihinden itibaren beş gün içinde belirlenecek üç kişilik bir 
komisyon eliyle incelenerek en geç bir hafta içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin 
zorunlu kılması halinde en fazla on beş güne kadar uzatılabilir. 

7. SINAV YERİ VE TARİHİ 
Yarışma sınavı, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, Kuzeykent Mah. Kayın Sokak No: 9 

Merkez/KASTAMONU adresinde yapılacaktır. Ajans, herhangi bir sebep ile Ajansın web 
sitesinde yayınlamak sureti ile son başvuru tarihinin süresini uzatmaya, mülakata çağrılacakların 
açıklanma tarihini değiştirmeye, sınav tarihini ve yerini değiştirmeye ve yeniden belirlemeye 
yetkilidir. 

8. YARIŞMA SINAVININ YAPILIŞ ŞEKLİ VE İÇERİĞİ 
Yarışma sınavı “sözlü” olarak yapılacaktır. Sınav kurulu üyeleri, adayın çalıştığı alandaki 

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

9. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI 
Sınav kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. 

Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden 70 (yetmiş)’tir. Ancak, sınavda başarılı olanların 
sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere 
sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. 
Yarışma sınavında yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için 
kazanılmış hak teşkil etmez. 

Sınav kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar 
arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan 
durumlarda asil adayların göreve başlamaması veya göreve başladıktan sonra söz konusu 
pozisyonun altı ay içinde herhangi bir nedenle boşalması halinde, yedek adaylar sırasına göre 
istihdam edilebilir.  

Tablo 2’de belli bir grup için ilan edilen istihdam sayısı kadar adayın başarılı olamaması 
nedeniyle boş kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile başka bir gruptan sınava 
katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle 
doldurulabilir. Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav 
duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir. 

10. SONUÇLARIN DUYURULMASI VE GÖREVE BAŞLAMA 
Sınavı kazananların işe başlayabilmeleri için, ilgililerin göreve başlama çağrısının 

kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 15 gün içerisinde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri 
gerekir. 
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Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafından kabul edilebilir ve belgeyle ispatı mümkün bir 
makul sebep olmaksızın 15 gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde 
bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamadığı için bu süre içinde müracaat 
edememiş olanların görevlendirilmesi yapılmaz. Belgeyle ispatı mümkün bir makul sebep 
nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aşamaz. 

Giriş sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda 
bulunduğu ya da Ajansta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan 
adayların görevlendirme onayları derhal iptal edilip ve sözleşmeleri feshedilerek, kendileri 
hakkında gerekli yasal işlemler yapılır.  

11. PERSONELİN İSTİHDAMI VE DENEME SÜRESİ 
Yarışma sınavı sonucunda başarılı olan adaylar ile iki ayı deneme süresi olmak üzere, 

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

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

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

12. DİĞER HUSUSLAR 
12.1. Ajansın Faaliyet Konusu: Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları 

arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel 
potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve 
politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, 
bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmaktır.  

12.2. Kişisel ve Mesleki Gelişim Fırsatları: Ajansımız yeniliğe ve değişime açık olma, 
personel ve iş yapma kalitesi, fiziksel ve teknolojik imkanlar, paydaşlarla iyi ilişkiler içerisinde 
olma, tarafsız ve şeffaf bir kurum olması nedeniyle itibar edilen bir kurum olup sahip olduğu 
kamu-özel hibrit yapı çalışanları diğer kurumlara nazaran farklı bir çalışma deneyimi 
sunmaktadır. Ajansımız sunduğu eğitim fırsatları ve projeler sayesinde çeşitli kariyer fırsatlar 
sunarak ajans yaptığı çalışmalar ve üstlendiği görevler ile diğer kurumlar arasında da prestije 
sahip olması nedeniyle ileriye dönük kariyer fırsatları sunmaktadır. 

12.3. Mali ve Sosyal Haklar: Kamu tüzel kişiliğine haiz olan Ajansımızda işe alımı 
gerçekleştirilecek olan personel, mali ve sosyal haklar açısından 375 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname’nin ilgili maddeleri kapsamında ve iş mevzuatı çerçevesinde, sosyal güvenlik 
açısından ise 5510 sayılı Kanunun 4-a statüsünde belirsiz süreli iş sözleşmesi akdedilerek 
istihdam edilecektir. 

Kamuoyuna ilanen duyurulur. 
T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 
Kuzeykent Mahallesi 
Kayın Sokak No: 9,   37150 Merkez/Kastamonu 
Tel: 0 366 212 58 52 8135/1-1 
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Adıyaman İli Gölbaşı Belediye Başkanlığından: 
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI 

Gölbaşı 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 kadroya açıktan atama yoluyla 
memur alınacaktır. 

 
Sıra 
No 

Kadro 
Unvanı 

Sınıfı 
Kadro 

Derecesi 
Adedi Niteliği Cinsiyeti 

KPSS 
Türü 

KPSS 
Puanı 

1 TH Tekniker 7 1 

Meslek 
Yüksekokulların, Tarla 
Bitkileri bölümünden 
mezun  olmak. En az 

(B) sınıfı sürücü 
belgesine sahip olmak. 

Kadın/Erkek P93 60 

 
BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI 
Gölbaşı Belediyesinde başkanlığının boş bulunan tekniker kadrosu için yapılacak 

başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır. 
1- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI 
İlan edilen tekniker kadrosuna atanmak için başvuracak adayların 657 Sayılı devlet 

memurları Kanunun 48 inci 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, 

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki 
nedenlerle çıkarılmış olmamak. 
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c) 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.golbasi.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) 
4) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ 
Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için; 
Yukarıda sayılan başvuru belgeleri ile birlikte 23.11.2020 – 25.11.2020 tarihleri arasında 

mesai saatleri içerisinde Cumhuriyet Mahallesi, Karaağaç Caddesi, No: 5 Gölbaşı Belediye 
Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne müracaatlarını yapabileceklerdir.    

• Başvurular şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılacaktır.  
• Elektronik ortamda, Belediyemiz www.golbasi.bel.tr internet adresine gönderilebilecektir.  
• Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular 

değerlendirmeye alınmayacaktır.  
• Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate 

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. 

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 04.12.2020 günü Belediyemiz www.golbasi.bel.tr internet adresinden ilan edilecektir.  

c) 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. 
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d) Sınava katılmaya hak kazanamayan adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.  
e) Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim 

bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan 
adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın 
sorumluluğundadır. 

f) Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın 
ulaşmamasından Gölbaşı Belediyesi sorumlu tutulamayacaktır. 

6) SINAV YERİ, ZAMANI VE KONULARI 
Sözlü sınav; 
Adıyaman Gölbaşı Belediyesi hizmet binasında  18.12.2020 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 en az 60 olması şarttır. 

Adayların atamaya esas başarı puanı; belediyemiz 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. 8146/1-1 
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Afyonkarahisar İli Taşoluk Belediye Başkanlığından: 
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI 

Taşoluk 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. 

 

SIRA 
KADRO 

UNVANI 
SINIFI 

KADRO 

DERECESİ 
ADEDİ NİTELİĞİ CİNSİYETİ 

KPSS 

TÜRÜ 

KPSS 

PUANI 

1 Mühendis T.H 8 1 

Lisans düzeyinde eğitim veren 

fakültelerin Harita Mühendisliği Lisans 

programından mezun olmak, en az 

(B) sınıfı sürücü belgesine sahip 

olmak. 

Kadın/Erkek 
KPSS 

P3 

En az 

70 

puan 

 
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 boş memur kadro unvanlarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanununun 48 inci 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 dana fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 
veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak, 

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya 
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağma 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, 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak 
unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, asgari KPSS puanını almış olmak, 

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki 
nedenlerle çıkarılmış olmamak, 
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c) 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.tasoluk.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, (l adedi forma yapıştırılacak) 
h) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi  
Belediyemizce onaylanabilir.) 
4-BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ 
Adaylar sözlü sınava katılabilmek için; 
Yukarıda sayılan başvuru belgeleri ile birlikte 25.11.2020 tarihinden 27.11.2020 günü saat 

17.30’ a kadar (mesai günlerinde 08:30-12.30 - 13.30-17.30 saatleri arasında) Taşoluk Belediye 
Başkanlığı Bahçelievler Mahallesi, Milli İrade Şehitleri Caddesi No: 66 Taşoluk / Afyonkarahisar 
adresine müracaatlarını yapabileceklerdir. 

Adaylar başvuru belgelerini: 
a) Başvurular şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile yapılacaktır. 
b) Elektronik ortamda, Belediyemiz www.tasoluk.bel.tr internet adresine gönderilebilecektir. 
c) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, 

belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.  
ç) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate 

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. 

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 02.12.2020 günü Belediyemiz www.tasoluk.bel.tr internet adresinden ilan edilecektir. 

c) 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. 

d) Sınava katılmaya hak kazanamayan adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. 
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e) Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim 
bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan 
adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın 
sorumluluğundadır. 

f) Hatalı Adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın 
ulaşmamasından Taşoluk Belediyesi sorumlu tutulmayacaktır. 

6) SINAV YERİ, ZAMANI VE KONULARI 
Sözlü sınav; 
Taşoluk Belediyesi hizmet binasında (Bahçelievler Mahallesi, Milli İrade Şehitleri 

Caddesi, No: 66 Taşoluk - Afyonkarahisar ) 07.12.2020 tarihinde sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü 
sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir. 

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 - 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 başvuru puanı; belediyemiz 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 kadrodan, 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 ve 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. 8147/1-1 
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 
Müdürlüğünden:  

İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI 

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 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 puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla 
belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.  

Sıra 
No 

Kadro 
Unvanı 

Sınıfı 
Kadro 

Derecesi 
Adedi Niteliği Cinsiyet 

KPSS 
Türü 

KPSS 
Puanı 

1 Memur GİH 9 9 

Lisans düzeyinde eğitim veren 
fakültelerin 

Kamu Yönetimi, 
Çalışma Ekonomisi ve 

Endüstri İlişkileri, 
İnsan Kaynakları Yönetimi, 

İktisat, 
Ekonomi 

programlarının birinden mezun 
olmak. 

Kadın/ 
Erkek 

KPSSP3 

En az 70 
puan 
almış 
olmak 

2 Memur GİH 9 4 

Lisans düzeyinde eğitim veren 
fakültelerin 

Maliye, 
İşletme, 

Muhasebe ve Finansman, 
Muhasebe ve Finans 

Yönetimi, 
Muhasebe 

programlarının birinden mezun 
olmak. 

Kadın/ 
Erkek 

KPSSP3 

En az 70 
puan 
almış 
olmak 

 
BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:  
Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün yukarıda belirtilen boş memur 

kadro unvanları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda 
belirtilmiştir. 

1 - BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:  
İlan edilen boş memur kadro unvanlarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanununun 48 inci 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, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.  

ç) 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.  

d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak. 
e) İlan edilen kadro unvanları için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.  
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2 - BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:  
a) İlan edilen kadro unvanları için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak 

ve bu öğrenimle ilgili olarak Lisans 2020-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından 
(KPSS) alım yapılacak kadro unvanları karşısında belirtilen puan türünden, belirtilen asgari KPSS 
puanını almış olmak,  

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki 
nedenlerle çıkarılmış olmamak,  

3 - BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:  
Başvuru sırasında;  
a) Başvuru Formu, Kurumumuzdan veya Kurumumuzun www.buski.gov.tr internet 

adresinden temin edilecektir.   
b) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere 

fotokopisi. 
c) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet 

üzerinden alınacak barkodlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 
Kurumumuzca tasdik edilebilir). 

ç) Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı 
ibraz edilmek kaydıyla suretleri Kurumumuzca tasdik edilebilir). 

d) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar 
çıktısı,  

e) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı.  
f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı. 
g) Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 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 16/11/2020 – 20/11/2020 

tarihleri arasında ve mesai saatleri içerisinde (08:00-12:00 / 13:00-17:00) müracaatlarını 
yapabileceklerdir. 

Adaylar başvuru belgelerini: 
a) Başvurular şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla Sırameşeler Mahallesi Avrupa 

Konseyi Bulvarı D Blok No:6/3 Osmangazi /BURSA yerleşkesinde bulunan başvuru bürosuna 
veya elektronik ortamda www.buski.gov.tr internet adresine yapılacaktır.  

b) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular 
dikkate alınmayacaktır. 

5 - BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 
İLANI:  

a) T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar 
KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her 
bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır.  

b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava 
çağrılacaktır.  

c) Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 
başvuruların değerlendirilmesini müteakip 02 Aralık 2020 tarihinde Kurumumuzun  
www.buski.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.  

ç) Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Kurumumuzca düzenlenen ve 
adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi’’ 
gönderilecektir. Bu belge, sınava girişte ibraz edilecektir. 
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d) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.  
e) Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim 

bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan 
adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın 
sorumluluğundadır.  

f) Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın 
ulaşmamasından Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü sorumlu tutulamayacaktır.  

6 - SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:  
Sözlü sınav; 
Memur alımı için sözlü sınav yapılacak olup; sözlü sınav 15 Aralık 2020 Salı günü, Saat 

09:00 da başlamak üzere; Sırameşeler Mahallesi Avrupa Konseyi Bulvarı D Blok No: 6/3 
Osmangazi /BURSA yerleşkesinde yapılacaktır. 

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 sayılacaklardır.  
Sözlü Sınav Konuları:  
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,  
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,  
c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,  
ç) 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 en az 60 olması şarttır. 

Adayların atamaya esas başarı puanı; Kurumumuz tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile 
KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Kurumumuzun 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 
Kurumumuzun 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 Kurumumuzun 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. 8148/1-1 
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İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile     

12 Haziran 2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete’de yayınlı “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmeliği” ve kapsamında öğretim üyeleri alınacaktır. 

İlk Başvuru Tarihi : 13.10.2020 

Son Başvuru Tarihi : 27.10.2020 

Fakülte 

Bölüm / 

Anabilim Dalı 

Adı 

Kadro 

Unvanı 

Kadro 

Sayısı 
Açıklama 

Diş 

Hekimliği 

Fakültesi 

Klinik Bilimler 

Bölümü / 

Pedodonti 

Anabilim Dalı 

Profesör 1 

Diş Hekimliği Fakültesi Mezunu Olmak.  

Pedodonti (Çocuk Diş Hekimliği) Alanında 

Doktora Yapmış Olmak. Aynı Alanda 

Doçentlik Unvanını Aldıktan Sonra En Az Beş 

Yıl Süreyle Açık Bulunan Profesörlük Kadrosu 

İle İlgili Bilim Alanında Çalışmış Olmak. 

Pedodonti (Çocuk Diş Hekimliği) Alanında 

Özgün Çalışmalar Veya Yayınlar Yapmış 

Olmak. 

Diş 

Hekimliği 

Fakültesi 

Klinik Bilimler 

Bölümü / 

Protetik Diş 

Tedavisi 

Anabilim Dalı 

Doçent 1 

Diş Hekimliği Fakültesi Mezunu Olmak.  

Protetik Diş Tedavisi Alanında Doktora 

Yapmış Olmak. Protetik Diş Tedavisi Alanında 

Doçentliğini Almış Olmak. 

Diş 

Hekimliği 

Fakültesi 

Klinik Bilimler 

Bölümü / 

Ortodonti 

Anabilim Dalı 

Doçent 1 

Diş Hekimliği Fakültesi Mezunu Olmak.  

Ortodonti Alanında Doktora Yapmış Olmak. 

Ortodonti Alanında Doçentliğini Almış Olmak. 

Diş 

Hekimliği 

Fakültesi 

Klinik Bilimler 

Bölümü / Ağız, 

Diş Ve Çene 

Cerrahisi 

Anabilim Dalı 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Diş Hekimliği Fakültesi Mezunu Olmak.   

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Alanında Doktora 

Yapmış Olmak. 
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Tıp 

Fakültesi 

Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Bölümü / Genel 

Cerrahi Anabilim 

Dalı 

Doçent 

veya 

Profesör 

1 

Tıp Fakültesi Mezunu Olmak.  Genel Cerrahi 

Alanında Tıpta Uzmanlığını Almış Olmak. 

Genel Cerrahi Alanında Doçentliğini Almış 

Olmak. Genel Cerrahi Alanında Özgün 

Çalışmalar Veya Yayınlar Yapmış Olmak. 

Tıp 

Fakültesi 

Dahili Tıp 

Bilimleri 

Bölümü / İç 

Hastalıkları 

Anabilim Dalı 

Doçent 

veya 

Profesör 

1 

Tıp Fakültesi Mezunu Olmak.  İç Hastalıkları 

Alanında Tıpta Uzmanlığını Almış Olmak. İç 

Hastalıkları Alanında Doçentliğini Almış 

Olmak. İç Hastalıkları Alanında Özgün 

Çalışmalar Veya Yayınlar Yapmış Olmak. 

Başvuru Belgeleri: 

• Başvuru yapılan birimi belirten dilekçe, nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş (YÖK 

formatında), lisans/lisansüstü diploma fotokopilerinin onaylı suretleri, 2 (iki) adet vesikalık 

fotoğraf, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, yurtdışından alınan diplomalar için denklik 

belgesi ile başvurulması gerekmektedir. 

• Profesör kadrosuna başvuracak kişilerin, özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve 

konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin 

dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta 

yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan bir dosyayla birlikte 

bir dilekçeyi rektörlüğe altı nüsha olarak teslim etmesi gerekmektedir. 

• Doçent veya Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak kişilerin, özgeçmişlerini, 

bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı dört nüsha olarak teslim etmesi 

gerekmektedir. 

Başvuru Süresi ve Şekli: 

Başvurular bu ilanın Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde Üniversitemize 

şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. 

Başvuru Adresi: 

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü 

Seyit Nizam Mahallesi Mevlana Caddesi No: 85 

Zeytinburnu- İstanbul / Türkiye 

Tel: 0505 174 79 00 8176/1-1 

—— • —— 
Afyonkarahisar İli Serban Belediye Başkanlığından: 

İPTAL İLANI 

10/09/2020 tarih ve 31240 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ilk defa atanmak üzere 

memur alımı ilanı iptal edilmiştir.  

İlan olunur. 8202/1-1 
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Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca öğretim 

üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları ve 
"Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri ile İlgili 
Yönerge"sinde istenen özellikleri sağlamaları gerekmektedir. 

Profesör kadrolarına kurum içi başvurular http://bys.ktu.edu.tr/, kurum dışı başvurular ise 
http://aydes.ktu.edu.tr/ adresinden elektronik olarak yapılacak olup, ayrıca adaylar 2547 sayılı 
Kanunun 26. maddesinde belirtilen şekilde yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak 
sundukları dilekçeleri ekinde özgeçmiş, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, yayın listesi 
ve yayınlardan oluşan bir takım dosyayı Personel Daire Başkanlığına göndereceklerdir. 

Doçent kadrolarına kurum içi başvurular http://bys.ktu.edu.tr/, kurum dışı başvurular ise 
http://aydes.ktu.edu.tr/ adresinden elektronik olarak yapılacak olup, ayrıca adaylar başvurdukları 
anabilim dalını belirten dilekçeleri ekinde, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş, 
yayın listesi ve yayınlardan oluşan bir takım dosyayı Personel Daire Başkanlığına 
göndereceklerdir. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına kurum içi başvurular http://bys.ktu.edu.tr/, kurum dışı 
başvurular ise http://aydes.ktu.edu.tr/ adresinden elektronik olarak yapılacak olup, ayrıca adaylar 
2547 sayılı Kanunun 23. maddesindeki şartları sağlamaları gerekmekte olup, dilekçelerinde 
başvurdukları kadroyu belirterek, ekinde 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, ÖSYM Başkanlığı 
tarafından geçerliliği kabul edilen dil belgesi, lisans, yüksek lisans (varsa) ve doktora 
diplomalarının onaylı örnekleri ile özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlarından oluşan dosyayı 
Personel Daire Başkanlığına göndereceklerdir. 

GENEL AÇIKLAMALAR 
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların YDS'den 65 veya eşdeğerliliği kabul 

edilen bir sınavdan bu puanın eşdeğeri bir puanı almış olmaları gerekmektedir. 
Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) 

çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek 
ibraz edeceklerdir.  

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 
onaylanmış olması şarttır. 

Başvurular Resmî Gazete’de ilan edildiği tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde 
yapılacaktır. 

"Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri ile 
İlgili Yönerge"ye Üniversitemiz www.ktu.edu.tr/personel web sayfasındaki mevzuat kısmından 
ulaşabilirsiniz. 

Başvuru dilekçeleri "www.ktu.edu.tr/personel-formlar" adresinden temin edilebilir. 
İlgililere duyurulur. 

BİRİMİ BÖLÜMÜ 
ANABİLİM 

DALI 
KADRO 
UNVANI 

DER. ADEDİ AÇIKLAMA 

Mühendislik 
Fakültesi 

İnşaat 
Mühendisliği 

Geoteknik Profesör 1 1  

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 
Beyin ve Sinir 

Cerrahisi 
Profesör 1 1  

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 
Anesteziyoloji 

ve Reanimasyon 
Doçent 1 1  

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 
Göz Hastalıkları Doçent 1 1 

ROP konusunda çalışmış 
olmak. 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 
Bilimleri 

Çocuk Sağlığı 
ve Hast. (Çocuk 

Enfeksiyon) 
Doçent 1 1 

Çocuk Enfeksiyon yan dal 
uzmanlığını almış olmak. 
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Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 
Bilimleri 

Çocuk Sağlığı 
ve Hast. (Çocuk 

Acil) 
Doçent 1 1 

Çocuk Acil yan dal 
uzmanlığını almış olmak. 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 
Bilimleri 

Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon 
(Romatoloji) 

Doçent 1 1  

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 
Bilimleri 

Aile Hekimliği Doçent 1 1  

Orman 
Fakültesi 

Orman 
Mühendisliği 

Orman 
Amenajmanı 

Doçent 1 1  

Orman 
Fakültesi 

Orman 
Mühendisliği 

Orman 
Ekonomisi 

Doçent 1 1  

Mühendislik 
Fakültesi 

Jeofizik 
Mühendisliği 

Yer Fiziği Doçent 1 1 

Yer Fiziği konularında 
çalışmalar yapmış olmak ve 

İngilizce ders verme 
yeterliliğine sahip olmak 

(23.03.2016 tarih ve 29662 
sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan "Yükseköğretim 
Kurumlarında Yabancı Dil 
Öğretimi ve Yabancı Dille 

Öğretim Yapılmasında 
Uyulacak Esaslara İlişkin 
Yönetmelik"te belirtilen 

İngilizce ders verme şartları 
taşımaları gerekmektedir.) 

Mühendislik 
Fakültesi 

İnşaat 
Mühendisliği 

Yapı Doçent 1 1  

Mühendislik 
Fakültesi 

Metalurji ve 
Malzeme 

Müh. 
Malzeme Bilimi Doçent 1 1 

Fonksiyonel 
Derecelendirilmiş Kompozit 

Malzemeler alanında 
çalışmaları olmak. 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 
Bilimleri 

İç Hastalıkları 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 1 

Romatoloji yan dal 
uzmanlığını almış olmak. 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 
Anesteziyoloji 

ve Reanimasyon 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 1  

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Kadın 
Hastalıkları ve 

Doğum 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 1  

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 
Genel Cerrahi 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 1 
Yanık ve organ naklinde 

çalışmış olmak. 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 
Tıbbi Patoloji 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 1 
Nöropatoloji eğitimi almış 

olmak. 

Eczacılık 
Fakültesi 

Eczacılık 
Meslek 

Bilimleri 

Farmasötik 
Kimya 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 1 
Eczacılık Fakültesi mezunu 
olmak ve alanında doktora 

yapmış olmak. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Terörle Mücadelede Görev Alan Personelin, Bu Görevlerinin İfasından

Doğduğu İddia Edilen Suçlardan Dolayı Yapılan Soruşturma ve Kovuşturmalarda
Müdafi Olarak Belirlediği Avukat veya Avukatların Ücretlerinin Ödenme Usul
ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İthalat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Şırnak Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

TEBLİĞ
–– Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Belgelerin Onaylanmasına

İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/20)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 17/9/2020 Tarihli ve 2018/23077 Başvuru Numaralı

Kararı

DÜZELTME: 25/9/2020 Tarihli ve 3018 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İlgili

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

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
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