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Millî Savunma Bakanlığından:
MİLLÎ SAVUNMA UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/9/2013 tarihli ve 28778 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Sa-
vunma Uzmanlığı Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına (c) bendinden sonra gel-
mek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş, mevcut (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı
maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“ç) Bakanlıkça gerekli görüldüğü takdirde, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından
(YDS) veya buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan
başka bir sınavdan duyuruda belirtilen yabancı dil puanını almış olmak.

d) Teknik bilgi ve özel uzmanlık gerektiren kadrolar için sınav ilanında Bakanlıkça be-
lirlenen diğer şartları taşımak.”

“e) Giriş sınavını kazanan adaylardan, Türk Silahlı Kuvvetleri sağlık mevzuatında ön-
görülen nitelikleri taşımak.”

“(2) Giriş sınavına katılacak adaylarda, kontenjan ayrılan fakültelerden mezun olmak
şartıyla Bakanlıkça tespit edilecek KPSS puan türünden sınav ilanında belirtilen taban puanı
almış olma şartı aranır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe 35 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.

“Yönetmeliğin uygulanmasında sorumluluk
MADDE 35/A – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütler derhal

Millî Savunma Bakanlığının ilgili birimlerine bildirilir. Millî Savunma Bakanlığı bu tereddütleri
gidermeye yetkilidir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.

—— • ——
Millî Savunma Bakanlığından:

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET YÖNETMELİĞİNDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/9/1961 tarihli ve 10899 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı
Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinin 664 üncü maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı ben-
dine aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

“d) İlgili mevzuat gereği açığa alınan, terör örgütlerine veya Millî Güvenlik Kurulunca
Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya grup-
lara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilerek 30 iş gü-
nünden daha fazla süre ile geçici görevden uzaklaştırılan Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile
aynı gerekçelerle görevden uzaklaştırılan Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

27/9/2013 28778
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
10/9/2015 29471
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Komutanlığı personelinin orduevleri, askeri gazinolar ve diğer askeri sosyal tesislere girişleri
görevden uzak kaldıkları süre zarfında; emekli üyeler ile sosyal tesislerden yararlanma hakkına
sahip diğer kişilerden bu durumları nedeniyle soruşturma veya kovuşturma altında bulunanların
orduevleri, askeri gazinolar ve diğer askeri sosyal tesislere girişleri ise soruşturma veya ko-
vuşturma süresince Millî Savunma Bakanlığınca geçici olarak yasaklanabilir.” 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe 719 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.

“Yönetmeliğin uygulanmasında sorumluluk
Madde 719/A – Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütler derhal Millî

Savunma Bakanlığının ve İçişleri Bakanlığının ilgili birimlerine bildirilir. Millî Savunma Ba-
kanlığı ve İçişleri Bakanlığı bu tereddütleri gidermeye yetkilidir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı

birlikte yürütür.

—— • ——
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ASANSÖR PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2016 tarihli ve 29757 sayılı Resmî Ga-

zete’de yayımlanan Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) kapsamında yer alan ve insanların, in-
san ve yüklerin veya sadece yüklerin taşınmasında kullanılan asansöre yönelik gerçekleştirile-
cek olan piyasa gözetimi ve denetiminin usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;
a) Garantisi devam eden asansörü,
b) Garanti süresi içerisinde bulunan ve garanti kapsamı dışına çıkmış asansörü,
kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Tek-

nik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı
Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanuna, 10/7/2018
tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hak-
kında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 392 nci maddesine, 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine
Dair Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) A tipi muayene kuruluşu: TS EN ISO/IEC 17020 standardında tanımlanan diğer şart-

lar ile birlikte aynı standartta tanımlı muayene kuruluşu tiplerinden A tipi muayene kuruluşu
olma şartlarını karşılayan ve asansörün periyodik kontrol/muayeneleri kapsamında akredite,
Türkiye’de yerleşik özel kuruluş veya kamu kuruluşu niteliğindeki muayene kuruluşunu, 
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b) Asansör: Belirli seviyelerde hizmet veren, esnek olmayan ve yatayla 15°’den fazla
açı yapan kılavuzlar boyunca hareket eden taşıyıcısı olan bir kaldırma tertibatını veya sabit bir
seyir yolu üzerinde esnek olmayan kılavuzlar üzerinde olmasa da hareket eden kaldırma terti-
batını,

c) Asansörün hizmetten men edilmesi: Asansörün ana besleme sisteminden elektriğinin
kesilerek mühürlenmesini,

ç) Asansör monte eden: Asansörün tasarım, imalat, montaj ve piyasaya arzından so-
rumlu olan, asansöre CE uygunluk işaretini iliştiren ve AB uygunluk beyanı düzenleyen gerçek
veya tüzel kişiyi,

d)  Asansörün test ve muayenesi: Asansöre yönelik ilgili teknik düzenleme ve bu amaçla
uyumlaştırılmış olan standartlar veya bunlara karşılık gelen uyumlaştırılmış Türk standartları
kapsamında onaylanmış kuruluş veya uygunluk değerlendirme kuruluşu tarafından yerinde
gerçekleştirilen faaliyeti,

e) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
f) Bakan Yardımcısı: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısını,
g) Bina sorumlusu: Asansörün güvenli bir şekilde kullanımını sağlamak amacıyla dü-

zenli olarak bakımını, periyodik kontrolünü ve onarımını yaptırmaktan sorumlu olan,
binada/yapıda kat maliklerinin kendi aralarında seçeceği veya dışarıdan yetki vereceği kişiyi
veya kat malikini veya maliklerini veya kamu binalarında/yapılarında sorumlu yetkiliyi veya
ticari/hizmet amaçlı yapılarda sorumlu yetkiliyi,

ğ) Denetim personeli: Piyasa gözetimi ve denetimi yapmak üzere 2/10/2012 tarihli ve
28429 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve
Denetimi Yönetmeliğinde belirtilen esaslar doğrultusunda denetim personeli kimliği almış Ba-
kanlıkça görevlendirilen personeli,

h) Duyusal inceleme: Asansörün herhangi bir test veya muayene işlemine tabi tutul-
masından önce, Bakanlık denetim personelinin beş duyusunu ve/veya basit ve yaygın olarak
kullanımda olan ölçme araçlarını kullanarak yapacağı incelemeyi,

ı) Garanti süresi: 6/4/2019 tarihli ve 30737 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör
İşletme ve Bakım Yönetmeliği doğrultusunda asansör monte eden tarafından piyasaya arz edi-
len her asansöre piyasaya arz edildiği tarih itibarıyla en az üç yıl olmak üzere verilen süreyi,

i) Garanti kapsamındaki asansör: Asansörü piyasaya arz edenin veya onun yetkili ser-
visinin, Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği kapsamında garanti süresi içerisinde bakım
faaliyetini yürüttüğü asansörü,

j) Güvensiz asansör: İnsan sağlığı, can ve mal güvenliği açısından risk taşıyan asansö-
rü,

k) Hizmet denetimi: Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği ve 4/5/2018 tarihli ve
30411 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği kapsamında
asansör monte edene veya onun yetkili servisine veya bina sorumlusuna veya A tipi muayene
kuruluşuna yönelik Bakanlık veya il müdürlüğü tarafından yapılan denetimi,

l) İlgili idare: Belediyeleri veya belediye sınırları dışında kalan alanlardaki yapılar için
il özel idarelerini,

m) İl müdürü: Sanayi ve Teknoloji İl Müdürünü,
n) İl müdürlüğü: Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünü,
o) İş günü: Resmi tatil, cumartesi ve pazar günleri dışındaki diğer günleri,
ö) Kanun: 4703 sayılı Kanunu,
p) Onaylanmış kuruluş: Test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşları arasından,

bir veya birden fazla teknik düzenleme çerçevesinde uygunluk değerlendirme faaliyetinde bu-
lunmak üzere belirlenen, 4703 sayılı Kanun, 16/12/2011 tarihli ve 2011/2621 sayılı Bakanlar
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Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Ku-
ruluşlar Yönetmeliği ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslar çerçevesinde Bakanlık tarafından
yetkilendirilen özel veya kamu kuruluşunu,

r) Periyodik kontrol: Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği kapsamında asansörün
güvenli kullanımına ve işletme yönünden uygun çalışıp çalışmadığına dair yaptırılacak olan
muayeneyi,

s) Piyasaya arz: Asansörün ticari veya kamu faaliyetleri kapsamında ücretli veya üc-
retsiz olarak kullanıma hazır hale getirilmesini,

ş) PGD: Piyasa gözetimi ve denetimini,
t) Sorumlu: Tespit edilen uygunsuzluğun kendisinden kaynaklanmadığını ispatlayama-

dıkça asansör monte edeni, ispatlaması durumunda ise tespit edilen uygunsuzluğa neden olan
gerçek veya tüzel kişiyi, 

u) Teknik düzenleme: Asansörün, ilgili idarî hükümler de dahil olmak üzere, özellikleri,
işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, eti-
ketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ve
uyulması zorunlu olan her türlü düzenlemeyi,

ü) Teknik düzenlemeye aykırılık: Asansörde insan sağlığı, can ve mal güvenliği açısın-
dan risk taşımayan ve güvensizliğe neden olmayan uygunsuzluğu,

v) Uygunluk değerlendirme kuruluşu: Kalibrasyon, test, muayene ve belgelendirme da-
hil olmak üzere uygunluk değerlendirme faaliyetlerini gerçekleştiren kuruluşu,

y) Uygunluk değerlendirmesi: Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) kapsamındaki asan-
sörün temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşılayıp karşılamadığını tanımlayan süreci,

z) Yetkili servis: Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği kapsamında asansörde bakım,
onarım ve servis hizmetinin yürütülebilmesi için asansör monte edenin kendi adına kurduğu
servis istasyonu veya gerekli olduğu durumlarda sorumluluğu kendinde olmak üzere sözleşme
ile yetki verdiği gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar,

Uygunsuzluk Halinde Alınacak Önlemler ve
Uygulanacak Yaptırımlar

Genel esaslar
MADDE 5 – (1) Asansöre yönelik PGD faaliyeti; piyasaya arz edilen asansörün ilgili

teknik düzenleme gereklerini sağlayıp sağlamadığının veya güvenli olup olmadığının denet-
lenmesini ve gerektiğinde her türlü idari tedbirlerin Bakanlık tarafından alınmasını kapsar.

(2) PGD faaliyeti, asansörün garantisinin devam edip etmediğine bakılmaksızın garanti
süresi içerisindeki asansöre yönelik gerçekleştirilir. 

(3) Bakanlık, asansöre ilişkin PGD faaliyetlerini denetim personeliyle yürütür, gerekli
önlemleri alır ve idari yaptırımları uygular.

(4) Bakanlık asansöre yönelik PGD faaliyetlerini, yıllık denetim programının yanı sıra,
resen veya ihbar ve şikâyet üzerine yapar.

(5) PGD, periyodik kontrolün yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın gerçekleştirilir.
(6) PGD sonucunda denetim personeli, ilgili teknik düzenlemeye uygunluk veya ilgili

teknik düzenlemeye aykırılık veya güvensizlik belirtisi veya güvensizlik tespitinde bulunabilir.
(7) Aşağıdaki hallerden birinin veya birkaçının gerçekleşmesi durumunda asansörün

piyasaya arz edildiği kabul edilir: 
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a) Asansör monte eden tarafından AB uygunluk beyanının düzenlenmiş olması.
b) İlgili idare tarafından tescil belgesinin düzenlenmiş olması.
c) Asansöre ilişkin montaj faturasının düzenlenmiş olması.
ç) Asansöre ait tescil öncesi ilk periyodik kontrol raporunun düzenlenmiş olması.
(8) Asansörün piyasaya arz tarihinin tespiti aşamasında sırasıyla; ilgili idare tarafından

düzenlenen tescil belgesinde yer alan AB uygunluk beyanı tarihi, tescil öncesi ilk periyodik
kontrol tarihi, asansöre ilişkin montaj faturası tarihi göz önünde bulundurulur. 

(9) Yedinci ve sekizinci fıkralar kapsamında asansör monte edene ait bilgi ve belgelerin
bulunamaması durumunda PGD süreci başlatılmaz. Bu asansörün periyodik kontrolü gerçek-
leştirilmiş ise Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği kapsamında periyodik kontrol süreci de-
vam ettirilir. Periyodik kontrolünün gerçekleştirilmemiş olması durumunda ise asansör, peri-
yodik kontrole yönlendirilir.

(10) Asansöre yönelik PGD, aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:
a) PGD, asansöre ve asansör monte edene ait bilgi ve belgelerin incelenmesi ve ürünün

duyusal incelemesi şeklinde gerçekleştirilir. Duyusal inceleme neticesinde asansörün güvensiz
olduğuna dair kesin belirtiler bulunması ya da asansörün güvensizliğine ilişkin şüphe duyulması
halinde her türlü test ve muayenenin yaptırılması suretiyle PGD faaliyeti sonuçlandırılır.

b) PGD faaliyetleri sırasında ürünün uygunluk değerlendirme işlemlerinde yer almayan
onaylanmış kuruluşun test ve muayene imkânlarından yararlanılır. Test ve muayene sonucuna
göre karar verme yetkisi Bakanlık merkez teşkilatı veya il müdürlüğüne aittir.

(11) Bu Yönetmelik kapsamında bulunmayan veya yedinci fıkraya göre piyasaya arz
edildiği tespit edilemeyen asansöre ilişkin denetim aşağıdaki esaslar çerçevesinde yürütülür:

a) Asansöre ilişkin Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği ve Asansör Periyodik Kont-
rol Yönetmeliği kapsamında hizmet denetimi yapılır.

b) Periyodik kontrolü yapılmamış asansörün periyodik kontrolünün yaptırılması için
ilgili idareye, bina sorumlusuna ve A tipi muayene kuruluşuna bildirim yapılır.

Denetimin şekli
MADDE 6 – (1) PGD, durumun gereklerine göre aşağıdaki hususlardan bir veya bir-

kaçını kapsayacak şekilde yapılır:
a) İlgili teknik düzenlemenin öngördüğü işaretler ve/veya belgeler üzerinden inceleme.
b) Duyusal inceleme.
c) Test ve muayene.
Test ve muayene
MADDE 7 – (1) Test ve muayene hizmetine ihtiyaç duyulması halinde, PGD tutana-

ğının ilgili bölümü doldurulur. Söz konusu asansöre müdahale edilmemesi gerektiği, asansör
monte edene veya bakım faaliyetini yürüten yetkili servise ve bina sorumlusuna tutanakla bil-
dirilir veya resmi yazı ile iletilir. 

(2) Test ve muayene yapılacak asansöre ilişkin PGD tutanağının bir kopyası, il mü-
dürlüğü tarafından belirlenen onaylanmış kuruluşa veya uygunluk değerlendirme kuruluşuna,
test ve muayene hizmeti talep yazısı ekinde üç iş günü içerisinde iadeli taahhütlü posta ile veya
6/12/2018 tarihli ve 30617 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği
hükümlerine uygun olarak iletilir ve elektronik ortamda gönderilir.

(3) Onaylanmış kuruluş veya uygunluk değerlendirme kuruluşu talebin kendisine ulaş-
masından itibaren söz konusu asansöre yönelik test ve muayene planını il müdürlüğü ile müş-
tereken belirler.

(4)  İl müdürlüğü personeli gözlemci olarak test ve muayeneye iştirak eder.
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(5) İl müdürlüğü, test ve muayene planını asansör monte edene veya bakım faaliyetini
yürüten yetkili servise ileterek, test ve muayeneye davet eder. Ancak test ve muayeneye katılım
sağlanmamış olması, söz konusu işlemin gerçekleştirilmesine engel teşkil etmez.

(6) Onaylanmış kuruluş veya uygunluk değerlendirme kuruluşu, test ve muayene tale-
binin kendisine ulaşmasından itibaren veya Elektronik Tebligat Yönetmeliği hükümleri doğ-
rultusunda kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç on iş günü içerisinde asansörün
monte edildiği yerde test ve muayeneyi yapar, sonucunu bir raporla tespit eder ve bu raporu
test ve muayene tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde il müdürlüğüne iki nüsha halinde
yazılı ve elektronik ortamda sunar.

(7) İl müdürlüğü, test ve muayene raporunun tarafına ulaşmasından itibaren rapora iliş-
kin değerlendirmesini üç iş günü içerisinde tamamlar ve sonucunu asansör monte edene iadeli
taahhütlü posta yolu ile veya Elektronik Tebligat Yönetmeliği hükümleri kapsamında bildirir.

(8) Onaylanmış kuruluş veya uygunluk değerlendirme kuruluşu, bina sorumlusu ya da
sorumlu tarafından talep edilen test ve muayene takibine ilişkin işlemlerde talebin kendisine
ulaşmasından itibaren en geç on iş günü içerisinde asansörün monte edildiği yerde test ve mua-
yene takip işlemini yapar, sonucunu bir raporla tespit eder ve bu raporu test ve muayene takip
işlemi tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde talep edene ve il müdürlüğüne iki nüsha halinde
yazılı ve elektronik ortamda sunar.

Teknik düzenlemeye aykırılık
MADDE 8 – (1) Test ve muayene faaliyeti neticesinde ilgili teknik düzenlemeye uygun

olmadığı tespit edilen asansör için aşağıdaki işlemler uygulanır:
a) İnsan sağlığına, can ve mal güvenliğine ve çevreye bir tehdit oluşturmaması koşu-

luyla, tespit edilen uygunsuzluklar, asansör monte edene iadeli taahhütlü posta ile veya Elek-
tronik Tebligat Yönetmeliği hükümleri kapsamında bildirilir. Asansör monte eden, tebliğ tari-
hinden itibaren beş iş günü içerisinde tespit edilen uygunsuzluklara ilişkin savunmasını il mü-
dürlüğüne yazılı olarak iletir.

b) Asansör monte eden, verilen süre içerisinde herhangi bir savunmada bulunmaz veya
savunma yeterli görülmez ise tespit edilen uygunsuzlukların asansör monte edenden kaynak-
landığı kabul edilir. Savunmanın yeterli görülmesi halinde ise uygunsuzluğa sebep olan gerçek
ya da tüzel kişi sorumlu olarak kabul edilir.

c) (a) ve (b) bentleri kapsamında sorumlu olduğu tespit edilen gerçek ya da tüzel kişiye
uygunsuzlukların düzeltilmesi amacıyla iadeli taahhütlü posta ile veya Elektronik Tebligat Yö-
netmeliği hükümleri kapsamında bildirimde bulunulur.

ç) (a) ve (b) bentleri kapsamında sorumlu olduğu tespit edilen gerçek ya da tüzel kişi,
denetimi yapan il müdürlüğüne uygunsuzlukları içeren bildirimin kendisine tebliğ edildiği ta-
rihten itibaren beş iş günü içinde düzeltme işlemlerini gerçekleştireceğine dair taahhütte bu-
lunması durumunda, il müdürlüğünce kendisine en fazla otuz iş günü düzeltme süresi verilir.
Taahhütte bulunmayan sorumlunun düzeltme faaliyetinde bulunmayacağı kabul edilir.

d) PGD sonucunda uygunsuzluğun giderilmesi için süre verilmiş olan asansöre aynı
uygunsuzluk için tekrar süre verilmez. Ancak verilen süre sonunda uygunsuzluğun sorumlunun
kusuruna dayanmayan sebeplerle giderilmediğinin tespiti halinde otuz iş gününü geçmemek
üzere il müdürlüğünce ek süre verilebilir.

e) Sorumlu, düzeltmeye tabi tuttuğu asansöre ilişkin tespit yapılabilmesi amacıyla test
ve muayene hizmetini gerçekleştiren onaylanmış kuruluş veya uygunluk değerlendirme kuru-
luşuna başvurur. Uygunsuzlukların giderildiğine dair test ve muayene takip raporunu verilen
süre içerisinde il müdürlüğüne sunar. 
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f) (ç) bendi uyarınca asansörün uygunsuzluğunu gidermek için taahhütte bulunmayan
veya test ve muayene takip raporunu verilen süre sonunda il müdürlüğüne sunmayan sorum-
luya, Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen idari para cezası uy-
gulanır.

g) Sorumlunun asansörün uygunsuzluğunu gidermek için taahhütte bulunmaması
ya da taahhütte bulunmasına rağmen verilen süre zarfında uygunsuzluğu gidermemesi durumunda,
asansörde bulunan uygunsuzlukların giderilmesi için gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi bina
sorumlusu tarafından sağlanır. Asansördeki uygunsuzlukların giderilmesi için yapılan masraflar
bina sorumlusu tarafından ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sorumluya rücu edilebilir.

(2) Test ve muayene hizmeti alınmaksızın il müdürlüğü denetim personeli tarafından
ürünün belge, dokümantasyon ve uygunluk değerlendirme işlemleri üzerinde gerçekleştirilen
PGD faaliyeti sonucu teknik düzenlemeye aykırılık tespitinde bulunulması halinde, asansör
monte edene asansörde teknik düzenlemeye aykırılık tespit edildiğine dair resmi yazı iletilir.
Savunmaya, sürelere ve idari yaptırımlara ilişkin olarak birinci fıkra hükümleri uygulanır.

(3) İl müdürlüğünce sorumlunun tespit edilememesi ve bina sorumlusunun, asansördeki
uygunsuzluğa sebep olan sorumluyu belgelerle ispatlayamaması halinde, asansörde bulunan
uygunsuzlukların giderilmesi için gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi bina sorumlusu tarafın-
dan sağlanır. Bu durumda test ve muayene ile test ve muayene takip işlemlerine ilişkin mas-
raflardan bina sorumlusu sorumlu tutulamaz.

Uygunluk işaretinde ve belgelerinde usulsüzlük
MADDE 9 – (1) Asansör üzerinde yer alan uygunluk işaretinin veya uygunluk değer-

lendirme işlemleri sonucunda verilen belgelerin gerçeği yansıtmadığının, tahrif veya taklit edil-
diğinin tespit edilmesi halinde, il müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyu-
rusunda bulunulur. Suçtan dolayı yaptırım uygulanmayan hallerde, dava zamanaşımı süresi
içinde kalmak şartıyla Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen
idari para cezası uygulanır.

(2) Birinci fıkra hükümleri kapsamında tespit edilen uygunsuzluklar nedeniyle
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması, asansörün güvenli olup olmadığına
dair PGD yapılmasına engel teşkil etmez.

Güvensizlik belirtisi
MADDE 10 – (1) İlgili teknik düzenlemeye uygunluğu belgelenmiş olsa dahi, asansö-

rün güvenli olmadığına dair kesin belirtilerin bulunması halinde, PGD tutanağının güvensizlik
belirtisi bölümü doldurularak test ve muayene işlemleri yapılıncaya kadar asansörün kullandı-
rılmamasına ilişkin husus, denetim esnasında bina sorumlusuna tutanakla bildirilir veya il mü-
dürlüğü tarafından resmî yazı ile tebliğ edilir.

(2) İl müdürlüğünce, asansörün güvenli olmadığına dair kesin belirtilerin tespit edildiği
tarihi takip eden iş günü içerisinde test ve muayene süreci başlatılır. 

Güvensizlik 
MADDE 11 – (1) Test ve muayene faaliyeti neticesinde güvensiz olarak tespit edilen

asansör için aşağıdaki işlemler uygulanır:
a) Güvenli hale getirilinceye kadar kullandırılmaması gerektiği, denetimi gerçekleştiren

il müdürlüğü tarafından bina sorumlusuna tutanakla bildirilir veya resmî yazı ile tebliğ edilir. 
b) Tespit edilen uygunsuzluklar, asansör monte edene iadeli taahhütlü posta ile veya

Elektronik Tebligat Yönetmeliği hükümleri kapsamında bildirilir. Asansör monte eden tebliğ
tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde tespit edilen uygunsuzluklara ilişkin savunmasını il
müdürlüğüne yazılı olarak iletir.
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c) Asansör monte eden, verilen süre içerisinde herhangi bir savunmada bulunmaz veya
savunma yeterli görülmez ise tespit edilen uygunsuzlukların asansör monte edenden kaynak-
landığı kabul edilir. Savunmanın yeterli görülmesi halinde ise uygunsuzluğa sebep olan gerçek
ya da tüzel kişi sorumlu olarak kabul edilir. Bina sorumlusu, uygunsuzluğa sebep olan gerçek
ya da tüzel kişiyi belgelerle ispatlayamazsa asansörün güvenli hale getirilmesine dair sorum-
luluk kendisinde olur. 

ç) (b) ve (c) bentleri kapsamında tespit edilen sorumluya piyasaya arz ettiği ürünün gü-
vensiz olması nedeniyle Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen
idari para cezası uygulanır.

d) Tespit edilen uygunsuzlukların düzeltilmesi amacıyla sorumluya iadeli taahhütlü
posta ile veya Elektronik Tebligat Yönetmeliği hükümleri kapsamında bildirimde bulunulur.

e) Sorumlunun, uygunsuzlukları içeren bildirimin kendisine tebliğ edildiği tarihten iti-
baren, beş iş günü içinde denetimi yapan il müdürlüğüne düzeltme işlemlerini gerçekleştirece-
ğine dair taahhütte bulunması durumunda, kendisine otuz iş günü düzeltme süresi verilir.
Taahhütte bulunmayan sorumlunun düzeltme faaliyetinde bulunmayacağı kabul edilir.

f) PGD sonucunda uygunsuzluğun giderilmesi için süre verilmiş olan asansöre aynı uy-
gunsuzluk için tekrar süre verilmez. Ancak verilen süre sonunda uygunsuzluğun sorumlunun
kusuruna dayanmayan sebeplerle giderilemediğinin tespiti halinde otuz iş gününü geçmemek
üzere il müdürlüğünce ek süre verilebilir.

g) Sorumlu, düzeltmeye tabi tuttuğu asansöre ilişkin tespit yapılabilmesi amacıyla test
ve muayene hizmetini gerçekleştiren onaylanmış kuruluş veya uygunluk değerlendirme kuru-
luşuna başvurur. Uygunsuzlukların giderildiğine dair test ve muayene takip raporunu verilen
süre içerisinde il müdürlüğüne sunar. 

ğ) Sorumlunun düzeltme faaliyetini gerçekleştireceğini taahhüt etmemesi veya verilen
süre içerisinde güvensizliğe neden olan uygunsuzlukları gidermemesi durumunda il müdürlü-
ğünce ilgili idareye asansörün hizmetten men edilmesi için bildirimde bulunulur ve tespit edilen
uygunsuzluklar bina sorumlusuna iletilir.

h) (ğ) bendi uyarınca ilgili idare tarafından hizmetten men edilen asansöre yönelik
mührün bozularak düzeltme işlemlerinin başlatılabilmesi için bina sorumlusunca ilgili idareye
başvuru yapılır. Düzeltme işlemleri bina sorumlusu tarafından ilgili teknik düzenleme kapsa-
mında asansör monte eden statüsünü haiz olan bir montaj firmasına yaptırılır. Bina sorumlu-
sunca söz konusu asansöre ait test ve muayene raporundaki güvensizliğe neden olan eksiklik-
lerin giderildiğine dair test ve muayene takip raporu il müdürlüğüne sunulur ve asansör kulla-
nıma açılır. Bu durumda test ve muayene işlemlerine ilişkin masraflardan bina sorumlusu so-
rumlu tutulamaz. 

ı) Test ve muayene raporuna esas düzeltme işlemlerine ilişkin masraflar, bina sorumlusu
tarafından ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sorumluya rücu edilebilir.

(2) Birinci fıkranın (e) ve (ğ) bentleri uyarınca asansörde bulunan uygunsuzlukları dü-
zeltmeyi taahhüt etmeyen ya da taahhüt etmesine rağmen kendisine tanınan süre içinde düzelt-
me işlemlerini gerçekleştirmeyen sorumluya Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c)
bendi uyarınca idari para cezası uygulanır.                                                               

(3) Test ve muayene hizmeti alınmaksızın güvensizlik tespitinde bulunulması durumun-
da asansör monte edene asansörde güvensizlik tespit edildiğine dair resmi yazı iletilir. Savun-
maya, sürelere ve idari yaptırımlara ilişkin olarak birinci ve ikinci fıkra hükümleri uygulanır.
Asansörün kullanıma açılması ancak Bakanlıkça belirlenen onaylanmış kuruluş veya uygunluk
değerlendirme kuruluşu tarafından düzenlenen ve asansörde güvensizliğe neden olan eksiklik-
lerin giderildiğine dair test ve muayene raporunun il müdürlüğüne sunulması ile gerçekleştirilir. 
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(4) Asansörün güvensiz olduğunun ve asansörü ilgili idareye tescil ettiren asansör monte
eden ile söz konusu asansörün montajını tamamlayan gerçek veya tüzel kişinin farklı olduğunun
tespit edilmesi durumunda;

a) Gerçek veya tüzel kişilere ayrı ayrı olmak üzere Kanunun 12 nci maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendinde belirtilen idari para cezası uygulanır.

b) Gerçek veya tüzel kişilere ayrı ayrı olmak üzere Kanunun 12 nci maddesinin birinci
fıkrasının (f) bendinde belirtilen idari para cezası uygulanır.

c) Asansör, tescil işlemini gerçekleştiren asansör monte eden tarafından güvenli hale
getirilir.

(5) İl müdürlüğünce sorumlunun tespit edilememesi ve bina sorumlusunun, asansördeki
uygunsuzluğa sebep olan sorumluyu belgelerle ispatlayamaması halinde, asansörde bulunan
uygunsuzlukların giderilmesi için gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi bina sorumlusu tarafın-
dan sağlanır. Bu durumda test ve muayene ile test ve muayene takip işlemlerine ilişkin mas-
raflardan bina sorumlusu sorumlu tutulamaz.

İhbar ve şikâyetin değerlendirilmesi    
MADDE 12 – (1) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatına intikal eden ihbar ve şikâyetler

PGD amacıyla kullanılabilir. 
(2) Asansöre ilişkin ihbar veya şikâyetin, Bakanlık ya da il müdürlüğüne ulaşmasından

sonra geri alınması durumunda PGD yapılıp yapılmayacağına il müdürlüğünce karar verilir. 
(3) İhbara veya şikâyete konu asansörün konumunu belirten açık adres bilgisinin bulu-

namaması durumunda il müdürlüğünce asansörün açık adresi talep edilir ve gelen bilgilerin
yeterli bulunması durumunda PGD süreci başlatılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Önlemler ve idari yaptırımların uygulanmasında yetki
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlar hakkında, aynı fiilin

bir suç veya daha ağır idarî para cezası ile cezalandırılmayı gerektiren kabahat oluşturmaması
hâlinde, Kanunda belirtilen idari para cezaları uygulanır.

(2) Kanun çerçevesinde uygulanacak idari para cezası kararları, denetimin Bakanlık
merkez teşkilatı personeli tarafından yapılması halinde Bakan Yardımcısı, il müdürlüğü per-
soneli veya Bakanlık merkez teşkilatı personeli ile il müdürlüğü personelinin birlikte denetim
yapması halinde vali tarafından verilir. İdari para cezası asansörün monte edildiği yerdeki il
müdürlüğünce uygulanır.

(3) Güvenli olmadığı tespit edilen asansörün hizmetten men edilmesi için il müdürlüğü
tarafından ilgili idareye bildirimde bulunulur.

(4) 1705 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca uygulanması gereken idari yaptırım
kararı mahalli mülki amir tarafından verilir. İdari yaptırım kararı denetimi gerçekleştiren il mü-
dürlüğü tarafından uygulanır.

(5) Yapıdan kaynaklanan uygunsuzlukların belirlenmesi durumunda, söz konusu uy-
gunsuzluklar yapıda fenni sorumluluğu üstlenmiş bulunan yapı denetim firmasının incelenmesi
amacıyla il müdürlüğünce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildirilir.

(6) Test ve muayeneye tabi tutulmasına karar verilen asansöre müdahale edilemez.
Asansöre müdahale edilmesi durumunda, 7 nci maddenin birinci fıkrası gereğince, asansöre
müdahale edilmemesi gerektiği hususunda bildirim yapılan taraflara 1705 sayılı Kanunun
6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanır.
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(7) Asansörü ilgili idareye tescil ettiren asansör monte eden ile söz konusu asansörün
montajını tamamlayan gerçek veya tüzel kişinin farklı olduğunun tespit edilmesi durumunda
her birine ayrı ayrı olmak üzere Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde be-
lirtilen idari para cezası uygulanır.

Onaylanmış kuruluşlara bildirim
MADDE 14 – (1) Denetimi gerçekleştiren il müdürlüğünce PGD faaliyeti sonucunda

bir yıl içinde üçten fazla güvensiz asansörün piyasaya arz edildiğinin tespit edilmesi halinde
asansör monte edene ait bilgiler ilgili onaylanmış kuruluşa bildirilerek, asansör monte eden
hakkında ilgili mevzuat şartlarını taşıyıp taşımadığı hususunda yeniden değerlendirme yapıl-
ması istenir.

(2) Asansör monte edenin ilgili mevzuatın gerektirdiği şartları taşıyıp taşımadığına iliş-
kin yapılan yeniden değerlendirmenin sonucu onaylanmış kuruluş tarafından Bakanlık Sanayi
Genel Müdürlüğüne bildirilir.  

(3) Onaylanmış kuruluş tarafından birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen sorumlulukların
yerine getirilmediğinin tespit edilmesi halinde Bakanlık Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından
onaylanmış kuruluş hakkında Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer
alan yaptırımlar uygulanır.

(4) PGD faaliyeti sonucunda uygunsuz olduğuna karar verilen asansör, birim doğrula-
maya dayalı uygunluk veya son muayene yöntemi ile piyasaya arz edilmiş ise asansörün uy-
gunluk değerlendirmesinde yer alan onaylanmış kuruluşa ve asansöre ilişkin bilgi ve belgeler,
bu kuruluşun denetlenmesi amacıyla denetimi gerçekleştiren il müdürlüğü tarafından Bakanlık
Sanayi Genel Müdürlüğüne iletilir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Sanayi ve Teknoloji

Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 16 – (1) 27/1/2016 tarihli ve 29606 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asan-

sör Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce PGD faaliyeti baş-

lamış ancak neticelendirilmemiş asansöre ilişkin işlemler il müdürlüğü kararı doğrultusunda,
16 ncı madde ile yürürlükten kaldırılan Asansör Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği hü-
kümleri kapsamında da yürütülebilir.

Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: 

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/8/2003 tarihli ve 25205 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğrudan
Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(a) bendinde yer alan “Ekonomi Bakanlığını,” ibaresi “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,” olarak
değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.
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“h) Kayıtlı elektronik posta (KEP): Elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil
olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukukî delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şek-
lini,

ı) Kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcısı (KEPHS): 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı
Türk Ticaret Kanunu kapsamındaki yetkilendirme çerçevesinde KEP sistemi kurmak ve işlet-
mek için kurulan anonim şirket ile başvuru yapması ve gerekli koşulları sağlaması hâlinde
11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun hükümlerine göre elektronik ortamda teb-
ligat yapmaya yetkili kılınmış idareyi,

i) KEP hesabı: Orijinal ileti gönderme ve alma ile KEP iletisi alma yeteneğine sahip
KEP sisteminde oluşturulan elektronik posta hesabını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir. 

“Nitelikli elektronik sertifika ve kayıtlı elektronik posta hesabı temini 
Madde 9 – Kullanıcılar, elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarından temin edilecek

nitelikli elektronik sertifikaya, Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler kayıtlı elektronik posta
hizmet sağlayıcısından temin edilecek kayıtlı elektronik posta hesabına sahip olmak zorunda-
dır.

Başka amaçlarla daha önce temin edilen ve geçerlilik süresi olan nitelikli elektronik
sertifikalar ve kayıtlı elektronik posta hesapları E- TUYS için kullanılabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 10 – Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler tarafından, bu şirket ve şubeler

adına E-TUYS vasıtasıyla işlem yapacak kişilerin kullanıcı olarak yetkilendirilmesi için aşağıda
yer alan bilgi belgeler Genel Müdürlük KEP adresine gönderilir.

a) Kanun kapsamındaki şirket ve şubeleri temsile yetkili kişi veya kişilerce hazırlanmış
müracaat dilekçesi, 

b) Kanun kapsamındaki şirket ve şubeleri temsile yetkili kişi veya kişiler için düzen-
lenmiş imza sirküleri veya noter onaylı örneği, 

c) Kanun kapsamındaki şirket ve şubeleri temsile yetkili kişi veya kişilerce imzalanarak
Bakanlık internet sayfasında yer alan örneğe uygun ve Türkçe olarak her bir kullanıcı için no-
terde düzenlenmiş taahhütname (Yurt dışında düzenlenmesi halinde taahhütnamenin, ilgili Türk
Konsolosluğunca veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan Ya-
bancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tas-
dik edilmiş olması gerekir). 

ç) Bakanlık internet sayfasında yer alan örneğe uygun ve Kanun kapsamındaki şirket
ve şubeleri temsile yetkili kişi veya kişilerce imzalanmış Kullanıcı Yetkilendirme Formu.

Yetkilendirme başvurusu bir veya birden fazla kişi için aynı zamanda yapılabilir. Bu
durumda, E- TUYS   taahhütnamesi   ve   kullanıcı   yetkilendirme   formu   yetkilendirilecek
her   bir   kişi   için   ayrı ayrı düzenlenir. Taahhütnamenin geçerli olacağı süre, taahhütnamede
belirtilir.

Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler için sonradan yapılacak kullanıcı yetkilendirme
başvurularında, birinci fıkrada sayılan ve geçerliliği devam eden imza sirküleri tekrar aran-
maz.

Kullanıcıların sertifikalarını ve Kanun kapsamındaki şirket ve şubelerin KEP hesaplarını
yenilemesi veya başka bir nitelikli elektronik sertifika veya KEP hesabı temin edilmesi durum-
larında yeniden yetkilendirme başvurusu yapılması gerekmez.

Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler başvuru için gerekli olan bilgi ve belgeleri tam
ve doğru olarak göndermek ve ilgili evrakların asıllarını 10 yıl süre ile muhafaza etmekle yü-
kümlüdürler.”
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ile bir-
likte Genel Müdürlüğe müracaatta bulunması gerekir.” ibaresi “Genel Müdürlük KEP adresine
gönderilir.” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde,
ikinci fıkrasında yer alan “belgelerle Genel Müdürlüğe yapılacak başvuru üzerine” ibaresi “bel-
gelerin Genel Müdürlük KEP adresine gönderilmesini müteakip” şeklinde değiştirilmiştir.

“Kullanıcının yetkisi, Kanun kapsamındaki şirket ve şubelerin noter tarafından düzen-
lenmiş azilnameyi Genel Müdürlük KEP adresine göndermesini müteakip iptal edilir. Başvu-
ruda, Kanun kapsamındaki şirket ve şubeleri temsile yetkili kişilerce Bakanlık internet sayfa-
sında yer alan örneğe uygun olarak noter tarafından düzenlenmiş azilname aranır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 15 – Kanun kapsamındaki şirket ve şubelerin bilgilerinde (unvan, vergi dairesi,

iletişim bilgileri ve benzeri) değişiklik yapılması durumunda Genel Müdürlüğe müracaat
olmaksızın Kanun kapsamındaki şirket ve şube adına kullanıcı söz konusu değişiklikleri
E-TUYS’ta günceller.

Kanun kapsamındaki şirket ve şubelerin vergi numarasında değişiklik yapılması duru-
munda, Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler söz konusu değişiklikleri tevsik eden belgeleri
Genel Müdürlük KEP adresine gönderir. Genel Müdürlükçe Kanun kapsamındaki şirket ve şu-
belerin önceki vergi numarasıyla yaptığı kullanıcı yetkileri iptal edilir. Yeni vergi numaralı Ka-
nun kapsamındaki şirket ve şubelerin bilgilerinin güncellenmesi ve kullanıcılarının yetkilen-
dirilmesi için 10 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen belgeleri Genel Müdürlük KEP
adresine gönderir. 

Faaliyetine son veren veya verilen Kanun kapsamında şirket ve şubeler söz konusu du-
rumu tevsik eden belgeleri Genel Müdürlük KEP adresine gönderir. Genel Müdürlük Kanun
kapsamındaki şirket ve şubelerin bilgisini güncelleyerek kullanıcı yetkilerini iptal eder.

Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler veya kullanıcılara ait diğer bilgi ve belgelerdeki
değişiklikler, E-TUYS’ta güncellenir veya Genel Müdürlük KEP adresine gönderilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Yetkilendirme başvuruları için geçici uygulama
Geçici Madde 2 – Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler tarafından, yetkilendirme

başvuruları bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay süre ile 10 uncu maddenin
birinci fıkrasında belirtilen belge asılları ile birlikte Genel Müdürlüğe yapılabilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Eko-
nomi Bakanı” ibaresi “Sanayi ve Teknoloji Bakanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

20/8/2003 25205

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 3/7/2012 38342
2- 1/6/2018 30438
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TEBLİĞLER

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

—— • ——

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

—— • ——

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: 
YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA

YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN YETKİLENDİRME TEBLİĞİNDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 31/5/2018 tarihli ve 30437 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Yatırım
Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliğinin
1 inci maddesinde yer alan “Ekonomi Bakanlığı” ibaresi “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı”  şek-
linde değiştirilmiştir. 

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 10/7/2018 tarihli ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararna-

mesinin 387 nci ve 393 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan

“Ekonomi Bakanlığını,” ibaresi “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,” olarak değiştirilmiş ve aynı
fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“h) Kayıtlı elektronik posta (KEP): Elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil
olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukukî delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şek-
lini,

ı) Kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcısı (KEPHS): 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı
Türk Ticaret Kanunu kapsamındaki yetkilendirme çerçevesinde KEP sistemi kurmak ve işlet-
mek için kurulan anonim şirket ile başvuru yapması ve gerekli koşulları sağlaması hâlinde
11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun hükümlerine göre elektronik ortamda teb-
ligat yapmaya yetkili kılınmış idareyi,

i) KEP hesabı: Orijinal ileti gönderme ve alma ile KEP iletisi alma yeteneğine sahip
KEP sisteminde oluşturulan elektronik posta hesabını,”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir.

“Nitelikli elektronik sertifika ve kayıtlı elektronik posta hesabı temini 
MADDE 4 – (1) Kullanıcılar, elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarından temin edi-

lecek nitelikli elektronik sertifikaya, yatırımcılar kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcısından
temin edilecek kayıtlı elektronik posta hesabına sahip olmak zorundadır. 

(2) Başka amaçlarla daha önce temin edilen ve geçerlilik süresi olan nitelikli elektronik
sertifikalar ve kayıtlı elektronik posta hesapları E-TUYS için kullanılabilir.” 

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Yatırımcı tarafından, yatırımcı adına E-TUYS vasıtasıyla işlem yapacak kişilerin
kullanıcı olarak yetkilendirilmesi için aşağıda yer alan bilgi ve belgeler Genel Müdürlük KEP
adresine gönderilir: 

a) Yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişilerce hazırlanmış müracaat dilekçesi,
b) Yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişiler için düzenlenmiş imza sirküleri veya noter

onaylı örneği,
c) Yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişilerce imzalanarak Bakanlık internet sayfa-

sında yer alan örneğe uygun ve Türkçe olarak her bir kullanıcı için noterde düzenlenmiş taah-
hütname (Yurt dışında düzenlenmesi halinde taahhütnamenin, ilgili Türk Konsolosluğunca
veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Bel-
gelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik edilmiş olması
gerekir). Kamu kurum ve kuruluşları (genel ve özel bütçeli kurum ve kuruluşlar, il özel idare-
leri, belediyeler ve kamu iktisadi teşebbüsleri) için taahhütnamenin noterde düzenlenmiş olması
şartı aranmaz.
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ç) Bakanlık internet sayfasında yer alan örneğe uygun ve yatırımcıyı temsile yetkili kişi
veya kişilerce imzalanmış Kullanıcı Yetkilendirme Formu.”

“(4) Kullanıcıların sertifikalarını ve yatırımcıların KEP hesaplarını yenilemesi veya
başka bir nitelikli elektronik sertifika veya KEP hesabı temin edilmesi durumlarında yeniden
yetkilendirme başvurusu yapılması gerekmez.” 

“(5) Yatırımcılar başvuru için gerekli olan bilgi ve belgeleri tam ve doğru olarak gön-
dermek ve ilgili evrakların asıllarını 10 yıl süre ile muhafaza etmekle yükümlüdürler.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ile birlikte
Genel Müdürlüğe müracaatta bulunması gerekir.” ibaresi “Genel Müdürlük KEP adresine gön-
derilir.” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “belgelerle Genel Müdürlüğe yapılacak başvuru üzerine” iba-
resi “belgelerin Genel Müdürlük KEP adresine gönderilmesini müteakip” şeklinde değiştiril-
miştir.

“(1) Kullanıcının yetkisi, yatırımcının noter tarafından düzenlenmiş azilnameyi Genel
Müdürlük KEP adresine göndermesini müteakip iptal edilir. Başvuruda, yatırımcıyı temsile
yetkili kişilerce Bakanlık internet sayfasında yer alan örneğe uygun olarak noter tarafından dü-
zenlenmiş azilname aranır.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(2) Yatırımcının vergi numarasında değişiklik yapılması durumunda, yatırımcı söz ko-
nusu değişiklikleri tevsik eden belgeleri Genel Müdürlük KEP adresine gönderir. Genel Mü-
dürlükçe yatırımcının önceki vergi numarasıyla yaptığı kullanıcı yetkileri iptal edilir. Yeni vergi
numaralı yatırımcı bilgilerinin güncellenmesi ve kullanıcılarının yetkilendirilmesi için 5 inci
maddenin birinci fıkrasında belirtilen belgeleri Genel Müdürlük KEP adresine gönderir.

(3) Faaliyetine son veren veya verilen yatırımcı söz konusu durumu tevsik eden belge-
leri Genel Müdürlük KEP adresine gönderir. Genel Müdürlük yatırımcının bilgisini güncelle-
yerek kullanıcı yetkilerini iptal eder.

(4) Yatırımcı veya kullanıcılara ait diğer bilgi ve belgelerdeki değişiklikler, E-TUYS’ ta
güncellenir veya Genel Müdürlük KEP adresine gönderilir.” 

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(3) E-TUYS üzerinden yapılacak tüm işlemler için gerekli olan başvuru evrakları, Ba-

kanlık internet sitesinde yayınlanacak usul ve esaslar çerçevesinde Genel Müdürlük KEP ad-
resine gönderilir.”

MADDE 10 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Yetkilendirme başvuruları için geçici uygulama
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Yetkilendirme başvuruları bu maddenin yürürlüğe girdiği

tarihten itibaren bir ay süre ile 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen belge asılları ile
birlikte Genel Müdürlüğe yapılabilir.”

MADDE 11 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesinde yer alan “Ekonomi Bakanı” ibaresi
“Sanayi ve Teknoloji Bakanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 13 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

31/5/2018 30437
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: 
YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN

UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/1)’DE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(NO: 2020/1)

MADDE 1 – 20/6/2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırım-
larda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’in
6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “ve EK-2’de belirtilen” ibaresi yü-
rürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin altıncı fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiş ve (c) bendinde yer alan “içerecek şekilde” ibaresinden sonra gelmek üzere
“enerji verimliliği” ibaresi eklenmiştir.

“a) Kararın 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde belirtilen başvuru kriter-
lerini sağlayan yatırımcı, yatırıma ilişkin makine ve teçhizat listeleri ile birlikte Bakanlığa mü-
racaat eder. Bu yatırımın en az yüzde on beş oranında enerji tasarrufu sağlaması gerekir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Kalkınma

Ajanslarını” ibaresinden sonra gelmek üzere “Bakanlık İl Müdürlüklerini,” ibaresi eklenmiş,
üçüncü fıkrasında yer alan “Kalkınma Ajansları” ibaresinden sonra gelmek üzere “Bakanlık İl
Müdürlükleri,” ibaresi eklenmiş ve altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasına “Kalkınma Ajansları
ile” ibaresinden sonra gelmek üzere “Bakanlık İl Müdürlükleri,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan EK-2 yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 7 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

20/6/2012 28329

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 10/4/2014 28968

2- 8/5/2014 28994

3- 25/9/2014 29130

4- 28/4/2016 29697

5- 25/6/2016 29753

6- 27/8/2016 29814

7- 26/7/2017 30135

8- 1/6/2018 30438

9- 10/6/2018 30447

10- 9/10/2018 30560

11- 9/11/2018 30590
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Kayseri 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8210 

—— • —— 
Ankara 30. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8249 

—— • —— 
Kütahya 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8309 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Antalya İli İbradı Belediye Başkanlığından: 
1- İHALE KONUSU: Mülkiyeti İbradı Belediye Başkanlığına ait olan taşınmaz üzerine 

kat karşılığı konut inşa edilmesi işi için, İbradı Belediye Başkanlığı tarafından hazırlatılan 
projelerin mahal listesine göre bağımsız bölümlerin, açık otoparkların, parsel içi ve dışı her türlü 
teknik altyapı, çevre tanzimi, istinat duvarı ve peyzaj ile birlikte sözleşme ve eki şartnameler 
doğrultusunda elektrik, su aboneliği yapılıp, sayaçları takılı olacak şekilde tamamlanarak İskân 
Ruhsatı ve Kat Mülkiyeti Tapularının alınması ve bağımsız bölümlerin paylaşılması işidir. 

İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile 
Belediyeye bırakılacak bağımsız bölümlere ilave olarak belirlenen muhammen bedelin artırımı 
suretiyle yapılacaktır.  

2- İHALE KONUSU İŞİN YAPILACAĞI TAŞINMAZ 

İLİ İLÇESİ MAHALLE PAFTA ADA PARSEL 
TOPLAM 

ARSA 
ALANI(m²) 

Emsal 

ANTALYA İBRADI YUKARI N27-D-17-
B-2-A 

107 1 6848,00 m² 0,40 

3- İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI: İhale, 03 Kasım 
2020 tarih, Salı günü, saat 14.30’da “Aşağı Mahalle Atatürk Caddesi No:54 İbradı/ANTALYA” 
adresindeki Muammer Aksoy Kültür Evi Toplantı Salonunda yapılacaktır. 

4- ŞARTNAMENİN ALINACAĞI YER: İhale şartnamesi ve ekleri, mesai saatleri 
içerisinde, Aşağı Mahalle Atatürk Caddesi No: 38 İbradı/ANTALYA adresinde bulunan İbradı 
Belediyesi Hizmet Binasında görülebilir ve 500,00 TL bedelle satın alınabilir. (İhale dosyası 
istekli veya isteklinin vekillerine verilir.) 

5- İŞİN NİTELİĞİ, NEVİ ve MİKTARI: Belediyeye bırakılacak bağımsız bölümler 
üzerine teklif edilecek nakitin muhammen bedeli 50.000 TL (Ellibin Türk Lirası)’dır. İhale 
sonucu ortaya çıkan ihale bedeli ita amiri onayından sonra 2886 sayılı kanunda belirtilen süreler 
içinde peşin ödenecektir. Yüklenici kendi payına düşen konutlarda (idare ile yapılacak istişare 
sonucunda) değişiklik yapabilecektir. Tüm daireler eş zamanlı yapılacak olup, inşaat bir bütünlük 
içinde yürüyecektir. İdarenin onayı ile konutlar vaziyet planına uygun olarak yapılacaktır. 
İdarenin uygun görüşü ile proje tatbiki sırasında ve sözleşme süresince meydana gelebilecek 
uygulama imar planı değişikliklerden kaynaklı emsal değişikliklerinin tatbiki sırasında belirtilen 
vaziyet planı idarenin onayı ile yapılacak istişare sonucunda değiştirilebilecektir. Mahal listesinde 
belirtilen Belediyeye bırakılacak bağımsız bölüm sayısı ve net alanları bu değişikliklerle 
azaltılamaz. Emsal artışı olduğu takdirde alınan bağımsız bölüm oranı ile ihale bedeline göre 
Belediye pay alacaktır. 

6- TAHMİNİ BEDEL ve GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ: Toplam inşaat alanına göre, 
İnşaat Bedeli ve Çevre Düzenleme bedeli toplamı yaklaşık maliyet bedeli olarak alınmış olup 
buna göre, Yaklaşık Maliyet (Takribi bedel) 4.440.200,00 TL (Dörtmilyondörtyüzkırkbin ikiyüz 
lira)’dır. (KDV Hariç) Başkanlık Makamının 01.10.2020 tarihli olurlarıyla oluşturulan Kıymet 
Takdir Komisyonunun raporuna göre arsa m2 birim fiyatı 38,59 (otuzsekiz Türk Lirası ellidokuz 
Kuruş)’tan toplam 264.264,32 TL (İkiyüzatmışdörtbin ikiyüzatmışdört lira otuziki kuruş)’tur. 

Buna göre toplam yaklaşık maliyet, inşaat yapım bedeli + arsa bedeli + muhammen 
bedelin toplamı olan 4.754.464,32 TL (Dörtmilyon yediyüzellidörtbin dörtyüzatmışdörtlira 
otuziki kuruş)’tur. 

Geçici teminat bedeli yaklaşık maliyet, arsa bedelinin toplamı ve muhammen bedel 
toplamının % 3’ü olan 142.633,93 TL (Yüzkırkikibin altıyüzotuzüç lira doksanüç kuruş)’tur. 
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7- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI: İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya 
kişilerin aşağıdaki belgeleri vermesi ve geçici teminatı yatırması gerekir. 

A- İkametgâh belgesi,  
B- Türkiye’deki tebligat adresi (Firma unvanı, yazışma adresi, telefon, faks, vergi 

numarası, kurumsal mail adresi vs.) 
C- Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi (2020 yılı içerisinde alınmış) 
a. Gerçek kişi olması halinde; Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret Odası veya 

Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
b. Tüzel kişi olması haline; Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi 

Odasından veya İdari merkezlerin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 
2020 yılı içinde alınmış tescil belgesi, 

D- İhalenin yapıldığı yıla ait İmza Sirküleri (gerçek veya tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri) 

E- İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise; istekli adına teklifte bulunanın 
vekâletnameleri ile noter tasdikli imza sirküsü/imza beyannamesi vermesi, 

F- Diğer belgeler 
a. Ticaret Sicil Gazetesi (Firmanın son durumunu ve yetkililerini gösterir) 
b. Tüzel Kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişilik 

temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekâletname, 
c. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin imza sirküleri ve vekâleten katılıyorlarsa vekâletnameleri,  
d. İsteklinin vergi borcu olmadığına dair vergi dairesinden ihalenin yapılacağı yılda 

alınmış belge, 
e. İsteklinin prim borcu olmadığına dair SGK’dan ihalenin yapılacağı yılda alınmış belge, 
f. İdari, Teknik Şartnameleri ve ekleri okuyup incelendiği, bütün hükümlerin kabul 

edildiği anlamı taşımak üzere kaşeli ve imzalı olarak ihaleye katılmak istediğini belirten dilekçe, 
g. Vergi levhası fotokopisi 
h. İhaleye katılacak olan Firmanın veya gerçek kişinin Kamu ihalelerinden yasaklı 

olmadığını içeren ve ekte yer alan taahhütname (kaşeli ve imzalı olacaktır) 
i. Şartnamelerin satın alındığına dair makbuz, 
G- İlgili şartnamenin 6. Maddesinin B fıkrasında yazılı miktarda Geçici Teminat 

verilmesi, 
H- Teknik Şartnamenin 3. Maddesinde yazılı esaslara göre teklifin verilmesi, 
İ- Teknik Şartnamenin 4. Maddesinde istenilen belgeler,  
J- Mali Şartnamede belirtilen belgeler 4. Maddede belirtilen 2 nolu zarf içerisine 

konulacaktır 
İhaleye katılan firma temsilcisi, yetki belgesi, nüfus cüzdanı ve firma kaşesini yanında 

bulunduracaktır. 
Yetki belgesi noter tasdikli değilse firma yetkilisinin imza sirküleri ile birlikte ibraz 

edecektir.  
İHALEYE KATILIM İÇİN İSTENEN BELGELERİN ŞARTNAMEDEKİ SIRAYA 

GÖRE DÜZENLEMELERİ VE ASIL VEYA NOTER TASDİKLİ SURET OLMASI 
GEREKMEKTEDİR.  

8- YETERLİK DEĞERLENDİRMESİ: İşbu ihaleye teklif verebilmek için yeterlik 
alınmış olması gerekmektedir. İhale dosyası İbradı Belediyesi Mali Hizmetleri Müdürlüğü 
Veznesinden 500,00 (Beşyüz) TL bedelle satın alınacak ve ilgili zarfın içerisine eklenecektir. 
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İsteklilerin yeterlik değerlendirmesi İta Amiri tarafından oluşturulacak Yeterlik Komisyonu 
tarafından yapılacaktır. Yeterlik alan veya alamayan isteklilere yeterlikle ilgili herhangi bir belge 
verilmeyecektir. Yeterlik değerlendirmesi ile ilgili Yeterlik Değerlendirme Tutanağı kapalı zarf 
içinde İhale Komisyonuna ibraz edilecek olup; yeterlik alanlar, ihale saatinde, bütün isteklilerin 
huzurunda zarfları İhale Komisyonu tarafından açıklanacaktır. Yeterlik müracaatında bulunmayan 
veya yeterlik alamayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak, Teklif Zarfları 
açılmadan ve başkaca herhangi bir işleme tabi tutulmadan kendilerine iade edilecektir. Yeterlik 
alan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınacaktır. 

9- YETERLİLİK KRİTERLERİ:  
A- İlk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş, 2.000.000,00-TL'den az olmamak 

üzere, İSTEKLİ tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya 
gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösterir yerli veya yabancı 
bankalardan alınacak banka referans mektuplarının aslı. (Yabancı bankalardan banka referans 
mektubu getirilmesi halinde mektup, Türkiye'de faaliyet gösteren banka teyitli olmalıdır). 

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans 
mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 

İş ortaklığında, ortakların biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına 
bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. 

B- İlan tarihinden geriye doğru son on yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında 
taahhüt edilen ihale konusu işlerdeki deneyimini gösteren tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim 
belgesi; en az 1.500 m² inşaat yaptığına dair iş deneyimini gösteren belge (İsteklinin ortak girişim 
olması halinde ortaklardan birinin istenen şartları sağlaması halinde diğer ortaktan ayrıca iş 
deneyimi aranmaz.) 

İSTEKLİLER son 10 yılda tek bir sözleşme kapsamında benzer iş olarak; 
a- Bu iş için T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yapı gruplarına göre en az 3A veya 3B 

grubunda ve yapılacak toplam inşaat alanı/inşaat maliyetinin en az %50'si kadar inşaat alanlı yeni 
yapıyı tamamladıklarını gösteren inşaat ruhsat ve iskân ruhsatını ibraz edecek veya 

b- Bu iş için T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı Gruplarına göre en az 3A veya 3B 
grubunda ve yapılacak toplam inşaatın maliyetinin en az %50'si kadar yeni yapıyı tamamlandığını 
gösteren kamudan alınmış iş bitirme/iş denetleme belgelerini ve inşaat ruhsatını ibraz edecek veya 

c- Bu iş için yapılacak toplam inşaatın maliyetinin en az %50'si kadar tutardaki inşaat 
Mühendisliği veya Mimarlık lisans diplomalarını (toplam süre 10 yılı geçmemek kaydıyla 
diploma için mezuniyet tarihinden başlamak üzere her yıla 377.922,85TL ile hesap yapılacaktır.) 
ibraz etmeleri gerekmektedir. 

İş bitirme, iş denetleme belgeleri için ilgili kurumlarca düzenlenen belgedeki tutar esas 
alınacaktır. İş bitirme belgelerinin güncellenmesi son yayınlanan yıla ait T.C. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Karne Katsayıları cetveline göre yapılacaktır. Maliyet hesapları son yayınlanan yıla ait 
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetlerine göre yapılacaktır. 

İş bitirme, iş denetleme ve diploma belgeleri belge sahipleri gerçek ve tüzel kişiler 
dışındaki istekliler tarafından kullanılamaz. Bu belge sahiplerinin ortağı bulunduğu tüzel kişilerin 
ihaleye girebilmesinde tüzel kişiliğin yarıdan fazla hissesine sahip olması ve teminat süresince 
(kesin kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur. 

10- UYGULANACAK İHALE USULÜ: İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a 
maddesine göre kapalı teklif usulü Belediyeye bırakılacak bağımsız bölümlere ilave olarak 
belirlenen muhammen bedelin arttırımı suretiyle yapılacaktır. 

11- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI: Teklifler yazılı olarak şartnamede belirtilen usul 
ile yapılır. 
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12- TEKLİFLERİN VERİLMESİ: Teklifler ilanda belirtilen tarihten en az 2 gün önce saat 
12.30’a kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında İbradı Belediye Başkanlığına verilir. Alındı 
numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış 
zarfın üzerine İdarenin adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi 
yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilânda belirtilen saate kadar İdareye ulaşması şarttır. 
Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla 
tespit edilir. İdareye verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarında, Türkiye 
Radyo ve Televizyon (TRT) İdaresi’nin saat ayarı esastır. 

13- ARTIRIM TEKLİFLERİ: Teklifler, ihale dosyasındaki teklif mektubu örneği ile 
sunulacak olup, bunun dışındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. İhale komisyonunca 
oturumda hazır bulunan isteklilerden teklif alınması aşamasında bedel artırımı ihale 
komisyonunun belirleyeceği en asgari artırım dilimleri üzerinden yapılacaktır. İhale, muhammen 
bedeli en fazla arttırımı yapan istekli üzerinde bırakılacaktır. 

14- İDARENİN YETKİSİ: İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Belediye 
Encümeni 2886 S.D.İ.K.nun 29. maddesi gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun 
teklifi tespit etmekte serbesttir.)  

2886 sayılı Yasanın 17. Maddesi gereği İlan olunur. 8274/1-1 
—— • —— 

HAVA ARAÇLARI SATILACAKTIR 
Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 
14 ADET HAVA ARAÇLARI SATIŞ İŞİ BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA KAPALI 

TEKLİF ALMA İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR. 
1. Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı envanterinde kayıtlı bulunan TC-TKJ/ TC-TKH / 

TC- TKY/ TC-ZAA / TC-ZAB /TC- ZAF /TC-ZAP /TC- ZAT /TC- ZAU / TC-ZBE / TC-ZBF/  
TC- ZBG /TC- ZBH /TC- ZBI çağrı kodlu 3 Adet CL -215 Uçakları ile 11 adet M-18 A/B 
Dromader uçağının ve depoda bulunun formlu/formsuz malzemelerinin satışı işi 26.10.2020 
Pazartesi günü saat:14:30’da Kapalı Teklif Alma Belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale 
edilecektir. 

2. İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale gün ve saatine 
kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı Satın Alma ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne 
(Atatürk Bulvarı No. 33 Opera/ANKARA) vereceklerdir. 

3. İstekliler TC-TKJ/ TC-TKH / TC- TKY /TC-ZAA / TC-ZAB /TC- ZAF/TC-ZAP/ 
TC- ZAT / ZAU /TC- ZBE / TC-ZBF /TC- ZBG /TC- ZBH /TC- ZBI çağrı kodlu 3 Adet CL -215 
ile 11 adet M-18 A/B Dromader uçağını Etimesgut Meydan İşletme Biriminde mesai saatleri 
(10:00 ile 15:00) arasında görebileceklerdir. 

4. İstekliler bu işe ait şartnameyi 1.000,00.-TL (Bintürklirası) karşılığında THK Genel 
Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No. 33 Opera/ANKARA) Satın Alma ve Destek Hizmetleri 
Müdürlüğü’nden temin edebilirler. 

5. Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi 
olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediği ile yapmakta serbesttir. 

Bilgi Tel : THK Genel Başkanlığı (0 312) 303 73  79 
 8341/1-1 



Sayfa : 62 RESMÎ GAZETE 16 Ekim 2020 – Sayı : 31276 

 

6 KALEM MAKİNE EKİPMANI SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Ofisimizce, Bingöl İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ihtiyacı, 6 kalem Makine Ekipmanı 

malzeme listesine ve teknik şartnamelerine uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile 
ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, kapalı teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

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

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

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, şartname bedelini (130-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 
yatırmaları zorunludur. 

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

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

3- Teklifler, 26/10/2020 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 
edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

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

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

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

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

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

 8282/1-1 
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ARAÇ KİRALAMA (TANKER) İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
ETİL ALKOL NAKLİYESİ İÇİN ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ Açık ihale usulü ile 

ihale edilecektir. 
İhale kayıt no 
1-İdarenin 

: 2020/544536 

a) Adresi : Kazım Taşkent- Eskişehir Şeker Fabrikası 
  Sivrihisar cad. No:195 Eskişehir 

b) Telefon ve faks numarası : 0222-230 27 39 (10 hat) Dahili:   0222-230 27 38 
2-İhale konusu hizmetin : 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı 
 

: ALKOL FABRIKAMIZDA ÜRETİLEN ETİL 
  ALKOLÜN NAKLİYESİ İÇİN YAKIT HARİÇ 4 AY 
  SÜRELİ, 4 SÜRÜCÜLÜ, 3 ADET TANKER 
  KİRALAMA HİZMETİ ALIMI 

b)Yapılacağı yer : Kazım Taşkent- Eskişehir Şeker Fabrikası 
3-İhalenin  
a) Yapılacağı yer : Kazım Taşkent- Eskişehir Şeker Fabrikası 
b) Tarihi ve saati : 26.10.2020 Pazartesi günü Saat 14:00 
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

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

sunmaları gerekir: 
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin 
noter tasdikli imza sirküleri. 

b) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 
d) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi. 
e) Tüzel kişi tarafından İş Deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar birliği 
veya Yeminli Mali Müşavir ya da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve ya Noter tarafından ilk 
ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 yıldır kesintisiz 
olarak bu şartın korunduğunu gösteren, Standart forma uygun belge. 
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4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler: 
4.2.1. İş Deneyim Belgeleri: 
Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme 

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet 
tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş 
deneyimini gösteren belgelerin, 

Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme 
bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son 
beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin 
verilmesi zorunludur. 

Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaştığı 
tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de yukarıdaki 
fıkra kapsamında değerlendirilir. 

Teklif edilen bedelin % 30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek 
sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. 

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların 
her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak 
veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz. 

4.2.2. İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler:  İhale konusu iş veya Kamu veya 
Özel Sektörde gerçekleştirilen Karayolu Tehlikeli Madde Taşımacılığı ve Tanker Taşımacılığı 
işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 

5-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
6-İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
7-Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif; en 

düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
8-İhale dokümanı Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde 

görülebilir ve 118,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 
İhale dokümanını satın almaları zorunludur. 

9-Teklifler, İhale gün ve saatine kadar Kazım Taşkent-Eskişehir Şeker Fabrikası 
Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

10-Gereği halinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin ihale gün ve 
saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

11-İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale 
sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarlarla 
çarpılması sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

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

13-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 
olmalıdır. 

14-Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
15-Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale 

ve Sözleşmeleri Kanunlarına tabi değildir. 8256/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Bursa İli Orhangazi Belediye Başkanlığından: 
1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıdaki gayr-i menkul 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 

36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü İhale suretiyle satılacaktır. 
2 - Bu husustaki ihale 28.10.2020 tarihinde aşağıda belirtilen saatte encümen toplantı 

odasında yapılacaktır. 
3 - Satışı yapılacak gayrimenkuller; 

S. 
NO 

MAHALLESİ 
ADA/ 

PARSEL 
CİNSİ 

YÖZ 
ÖLÇÜMÜ 

MUHAMMEN 
BEDEL 

GEÇİCİ 
TEMİNAT 

SAATİ 

1. 
Gemiç 

Mahallesi 
0/1274 Tarla 

99.750,00 
m² 

12.967.500,00 
TL 

389.025,00 
TL 

15.00 

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

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

Alanı No: 1, Orhangazi Belediyesi veznelerine bedeli yatırılarak Destek Hizmetleri Müdürlüğünden 
satın alınabilir. 

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

8 - Taşınmazların kapalı teklif usulü satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını, 
aşağıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere ve 
2886 Sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak hazırlayarak 28.10.2020 tarihinde Çarşamba günü 
saat 15.00’e kadar Orhangazi Belediyesi Encümeni (ihale komisyonu) sekretarya görevini yapan 
Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. 

9 - İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler 
şunlardır: 

TÜZEL KİŞİ GERÇEK KİŞİ 

- İmza sirküleri (noter onaylı) 
- İmza sirküleri (noter onaylı) 

- Vekil ise vekaletname (noter onaylı) 
- Vekil ise vekaletname (noter onaylı) 

- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter 
tasdikli imza sirküleri, 

- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter 
tasdikli imza sirküleri, 

- İşe ait Şartname ekinde yer alan forma uygun 
teklif mektubu,  

- İşe ait Şartname ekinde yer alan forma uygun teklif 
mektubu 

- Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi - Nüfus cüzdan sureti veya nüfus kayıt örneği 
- Ticaret sicil gazetesi - İkametgah 

- Geçici teminat tutarının 
yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge 

- Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına 
dair makbuz/belge 

- Şartname alındı makbuzu - Şartname alındı makbuzu 
- Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir 
belge (Belediyemiz veznelerinden temin 
edilecek) 

- Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge 
(Belediyemiz veznelerinden temin edilecek) 

 8170/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8327/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8337/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8349/1/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8349/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DERNEKLER DENETÇİ YARDIMCISI 

GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU 
İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 30 

adet İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçi Yardımcısı kadrosuna 08-11 Aralık 2020 tarihleri 
arasında Ankara’da yapılacak giriş (sözlü) sınavı ile personel alınacaktır. 

A) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVINA KATILMA ŞARTLARI 
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında sayılan 

şartları taşımak, 
2- En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve 

idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve 
yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,  

3- Giriş (sözlü) sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını 
doldurmamış olmak.(01/01/1985 tarihinden sonra doğanlar), 

4- Sınavın yapılacağı dönemde son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış 
“Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP23” puan türünden en az 70 ve üzerinde KPSS puanı almış 
olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 120 kişi içerisinde bulunmak (120 inci 
aday ile aynı puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına alınır). 

B) SINAV BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ 
1- Adaylar; Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde yayınlanacak 

olan sınav başvuru linki üzerinde yer alan “2020-2021 yılı İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçi 
Yardımcısı Giriş (Sözlü) Sınavı İş Talep Formuna” www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden 
e-Devlet şifresi ile 02-06 Kasım 2020 tarihleri arasında erişip, elektronik ortamda doldurarak 
müracaat edeceklerdir. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile ya da bizzat 
müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

2- Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların www.turkiye.gov.tr hesabının 
bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi 
almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, 
şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin 
edebileceklerdir. 

3- İş Talep Formunu elektronik ortamda doldurup, başvurusunu hatasız ve eksiksiz bir 
şekilde tamamlayan ve bilgilerinin doğruluğundan emin olan adayların “Bilgilerimi Kaydet” 
butonuna basmaları gerekmektedir. Bu işlemi gerçekleştirmeyen adayların başvuruları sisteme 
kaydedilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır. 
Bilgilerinde eksiklik veya hata olduğunu fark eden adaylar ise 06 Kasım 2020 tarihi saat: 17:30’a 
kadar bilgilerini yeniden güncelleyip “Bilgilerimi Kaydet” butonuna basarak başvuru işlemini 
tamamlamak zorundadırlar. 

4- Giriş (sözlü) sınavına başvuracak adayların mezuniyet bilgileri Yükseköğretim 
Kurumundan otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata/eksik olan veya Yükseköğretim 
Kurumundan mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların başvuru formunda ilgili kutucuğu işaretleyip 
güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri gerekmekte olup, bu durumda olan adayların onaylı 
diploma örneğini veya www.turkiye.gov.tr adresinden temin edilen mezuniyet belgelerini pdf ya 
da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir. 

5- Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, ilanda aranılan 
öğrenim durumuna ilişkin ilgili fakültelere denkliği olan adayların, öğrenim bilgisi sekmesinde 
ilgili kutucuğu işaretleyip denklik belgelerini yüklemeleri gerekmektedir. 

6- Erkek adayların askerlik bilgileri Milli Savunma Bakanlığından otomatik olarak 
gelmekte olup, bilgilerinde hata olan adayların ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini 
manuel olarak girmeleri, askerlik durum belgelerini pdf ya da jpeg formatında modüle 
yüklemeleri gerekmektedir. 
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7- Adayların başvuru aşamasında Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün 
http://personel.icisleri.gov.tr internet adresinin “Personel Kimlik Kartı” sekmesinin “Personel 
Kimlik Kartında Kullanılacak Fotoğraf Standartları” bölümünde yer alan özelliklere uygun olarak 
çektirilmiş 600*800 boyutlarında 300 dpi görüntü kalitesinde fotoğrafı pdf ya da jpeg formatında 
modüle yüklemeleri gerekmektedir. 

8- Başvurular tamamlandıktan sonra sistem 06 Kasım 2020 tarihinde saat:17:30’da 
kapatılacağından belirtilen saatten sonra İş Talep Formunun çıktısı alınamayacaktır. Bu nedenle 
adayların İş Talep Formunun çıktısını 17:30’dan önce belirtilen başvuru tarihleri arasında almaları 
gerekmektedir. 

9- Giriş (sözlü) sınav başvuru esnasında gerekli belgelerin bir veya birkaçını başvuru 
süresi içerisinde ilanda belirtilen usul ve esaslara göre modüle yüklemek zorunludur. İstenilen 
belgeleri müracaat aşamasında sisteme yüklemeyen adaylar herhangi bir hak talebinde 
bulunamayacak olup, sorumluluk ilgili adaylara ait olacaktır. Müracaatlar, elektronik ortamdaki İş 
Talep Formu ile alınacağından posta yoluyla veya elden müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

10- Usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 
11- Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde 

bulunulmayacaktır. 
C) ADAYLARA DUYURU ŞEKLİ 
Giriş (sözlü) sınavı ile ilgili duyurular; Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet 

sitesinin “Duyurular” bölümünde ilan edilecektir. Resmi internet sitesi üzerinden yapılan 
duyurular tebligat hükmündedir. İlgili adaylara ayrıca herhangi bir yazılı bildirimde 
bulunulmayacak olup, söz konusu duyuruların takip edilmemesi nedeniyle oluşabilecek hak 
kayıplarından adayların kendileri sorumlu olacaktır. 

Ç) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
1- KPSSP23 başarı puan sıralamasına göre belirlenen giriş (sözlü) sınavına katılacak 

adaylara ait kesin olmayan değerlendirme sonuç listesi 11 Kasım 2020 tarihinde Bakanlığımız 
www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilecektir. 

2- KPSSP23 başarı puan sıralamasına göre ilan edilen kesin olmayan değerlendirme 
sonuç listesine itirazlar 11-13 Kasım 2020 tarihlerinde hafta içi (09:30-17:30) saatleri içerisinde 
ilgili Sınav Komisyonuna yazılı olarak, itirazda bulunulan hususun belgelendirilmesi şartı ile 
kabul edilecektir. 13 Kasım 2020 tarihinde saat 17:30’dan sonra Bakanlığımız evrak kaydına veya 
faksına iletilen itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır. 

3- Sınav Komisyonunca itiraz üzerine yapılan inceleme sonucu, ilgili adaya yazılı olarak 
bildirilecektir. İtiraz üzerine Sınav Komisyonunca verilen kararlar kesindir. 

4- KPSSP23 başarı puan sıralamasına göre ilan edilen boş kadro sayısının dört katı (120) 
adaya ait kesin değerlendirme sonuç listesi ile giriş (sözlü) sınavına katılacak adaylara ait günlü 
katılım listeleri, 18 Kasım 2020 tarihinde Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet 
sitesinde ilan edilecektir. 

5- Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır 
bulunmaları ve onaylı kimlik belgelerinden (T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya 
geçerlilik süresi bitmemiş pasaport) herhangi birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. 
Söz konusu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacak olup, bu adaylar konu ile ilgili 
olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır. 

6- İş talep formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar, atanma şartlarını taşımayanlar 
ve/veya atanma şartlarını kaybedenler, ilanda istenilen ilgili belge dışında sınav modülüne farklı 
belge yükleyenler ve Bakanlıkça istenilmesi durumunda ilanda aranılan şartlara ilişkin ilgili 
belgeyi ibraz edemeyenler, giriş (sözlü) sınavına alınmayacaktır. Bu hususların sonradan 
anlaşılması durumunda ise ilgili adaylar giriş (sözlü) sınavını kazanmış olsalar dahi sınavları 
geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanlarında atamaları iptal 
edilecektir. Bu adaylar hakkında, ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri 
uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 
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D) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVININ ŞEKLİ VE KONULARI 
Giriş sınavı; sözlü olarak tek aşamada yapılacaktır. 
Giriş (sözlü) sınavında; adayların genel olarak hukuk, iktisat, maliye ve kamu yönetimi 

bilgileri ile ifade kabiliyeti, temsil yeteneği, tavır ve hareketleri gibi şahsi vasıfları da göz önünde 
bulundurulacaktır. 

E) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İTİRAZ 
Giriş (sözlü) sınavında adaylara, sınav komisyonu başkan ve üyelerinin her biri tarafından 

ayrı ayrı 100 üzerinden puan verilir. Bu puanların aritmetik ortalaması giriş (sözlü) sınav notunu 
teşkil eder. Giriş (sözlü) sınavında başarılı olabilmek için adayın notunun 70’den aşağı olmaması 
gerekir. 

Giriş (sözlü) sınavı sonucuna göre, başarı puanı en yüksek puanlı adaydan başlanmak 
üzere sözlü sınava ilişkin kesin olmayan başarı listesi oluşturulacaktır. Bahse konu liste 
Bakanlığımızca belirlenecek tarihte www.icisleri.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. 

Söz konusu listeye itirazlar ilan edilen tarihten itibaren üç iş günü içinde hafta içi (09:30 
17:30) mesai saatleri içerisinde ilgili Sınav Komisyonuna yazılı olarak, itirazda bulunulan 
hususun belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecek olup, ilan edilen süre içinde yapılmayan itirazlar 
işleme alınmayacaktır. Sınav Komisyonunca yapılan inceleme sonucunda giriş (sözlü) sınavı 
kesinleşmiş başarı listesi oluşturulacak ve sınav kurul kararı itirazda bulunan adaylara yazılı 
olarak bildirilecektir. Sınav Komisyonunca verilen kararlar kesindir. 

Giriş (sözlü) sınavından en az 70 puan almış olmak, Kesinleşmiş Giriş (Sözlü) Sınav 
Sonuçlarına göre asıl ve yedek aday sıralamasına giremeyen adaylar için herhangi bir hak teşkil 
etmeyecektir. 

F) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI 
Giriş (sözlü) sınavını kazananlar, kesin başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak 

suretiyle ilanda yer alan boş kadro sayısı kadar asıl ve ilan edilen boş kadro sayısı kadar yedek 
olmak üzere açıklanır. Adayların kesin başarı puanının eşitliği halinde yabancı dil notu yüksek 
olan adaya öncelik verilir. Başarılı olan adaylara ait kesin başarı listesi, Bakanlığımız 
www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilecektir. 

G) ATAMA İŞLEMLERİNE ESAS İSTENİLECEK BELGELER 
Giriş (sözlü) sınavında başarılı olup atanmaya hak kazanan asıl adaylardan aşağıdaki 

belgeler istenir. 
1-Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında 

tamamlamış olanlar için Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış diploma denklik 
belgesinin aslı veya onaylı örneği), 

2-Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, ilanda aranılan 
öğrenim durumuna ilişkin ilgili fakültelere denkliği olan adayların, denklik belgesinin aslı veya 
noterden onaylı fotokopisi, 

3-Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün http: //personel.icisleri.gov.tr internet 
adresinin “Personel Kimlik Kartı” sekmesinin “Personel Kimlik Kartında Kullanılacak Fotoğraf 
Standartları” bölümünde yer alan özelliklere uygun olarak çektirilmiş 600*800 boyutlarında 300 
dpi görüntü kalitesinde CD ortamında fotoğraf, 

4-Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinden temin edilerek 
doldurulmuş ve aday tarafından imzalanmış, resimli İş Talep Formu, 

5-Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün https://www.icisleri.gov.tr/personel 
internet adresinin "Örnek Formlar ve Dilekçeler" linkinden temin edilip, doldurulacak ve 
imzalanacak “Mal Bildirim Formu”, “Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi Formu” ve “Devlet 
Memurluğuna İlk Defa veya Yeniden Atama Başvuru Formu”nu Bakanlığımızca belirtilen 
tarihlerde İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü İşlemler Şubesi Müdürlüğüne elden teslim 
etmeleri gerekmektedir. 

Bakanlığımızca belirtilen tarihlerde atama evraklarını teslim etmeyen adaylar atanma 
hakkından vazgeçmiş sayılacaklardır. Bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde 
bulunamayacaklardır. 8262/1-1 
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Dışişleri Bakanlığından: 
ADAY MESLEK MEMURLUĞU GİRİŞ SINAVI İLANI  

I. GENEL BİLGİLER 
(1) Meslek Memurları, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesi çerçevesinde, Türk dış politikasının oluşturulması ve icrasında görev, yetki ve 
sorumluluk üstlenen ve yurtdışında temsil görevi icra eden diplomatik kariyer memurlarıdır. 
Meslek Memurluğu hakkında ayrıntılı bilgiye Bakanlığımızın www.mfa.gov.tr adresli internet 
sayfasından erişmek mümkündür.  

(2) Açılacak giriş sınavındaki nihai başarı sıralamasına göre, Aday Meslek Memuru 
unvanıyla atama yapılabilecek azami kadro sayısı 40 ’tır. Giriş sınavını kazananların atamaları, 
varsa müktesep maaş dereceleri de göz önünde bulundurularak, genel idare hizmetleri sınıfından 7 
ilâ 9. derece kadrolara yapılabilecektir.  

(3) Giriş sınavı yazılı ve sözlü aşamalarından oluşmaktadır. Sınavın yazılı aşaması 
21-22 Kasım 2020 tarihlerinde Ankara’da yapılacaktır.  

(4) Giriş sınavına ilişkin olarak bu ilanda yer verilmemiş düzenlemeler, 
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu, 6004 sayılı Kanun ve Dışişleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliği’nde yer 
almaktadır.  

(5) Sınava katılmaya hak kazandığı halde katılmayanlar, aynı unvan kadroları için 
yapılacak müteakip sınava kabul edilmezler. 

II. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI  
(1) Sınava başvurabilmek için; 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak 

(Sınava başvurabilmek için Türk Vatandaşı olmak gerekmektedir),  
b) 01.01.2020 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1985 ve daha sonra 

doğmuş olanlar),  
c) Yurtiçindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 

tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin; 
- Lisans düzeyinde en az dört yıllık eğitim verilen fakültelerin uluslararası ilişkiler, siyaset 

bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, finans, çalışma ekonomisi, tarih, sosyoloji, halkla 
ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümleri ile bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan 
derslerin en az %80’ine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olmak 
veya  

- Sosyal bilimler alanında (YÖK’ün belirlediği kapsam dikkate alınacaktır) veya 
mühendislik fakültelerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapmış olup, uluslararası ilişkiler, 
siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış bulunmak 
gerekmektedir. 

(2) Aday Meslek Memurluğu sınavına aşağıdaki tabloda gösterilen farklı kategoriden 
birinden başvurulabilecek olup, söz konusu kategorilerin isimleri, sınavların yapılacağı yabancı 
diller, 2018, 2019 veya 2020 yıllarında sınava girilecek yabancı dilde alınmış olan asgari YDS/e-
YDS puanları, atama yapılabilecek azami kadro sayıları ile yazılı sınava kabul edilecek aday 
sayıları da aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Puan eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış 
uluslararası dil sınavlarından 2018, 2019 veya 2020 yıllarında alınan puanların, bahse konu 
uluslararası dil sınavına ilişkin sonuç belgesinin alındığı sınav dönemi itibarıyla ÖSYM 
tarafından belirlenen YDS’deki karşılıkları da değerlendirmeye alınacaktır. 
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Kategori Yabancı Dil Asgari  
YDS Puanı Kontenjan Yazılı Sınava Kabul  

Edilecek Aday Sayısı 
1 İngilizce 85 20 400 

2 Almanca  
Fransızca 85 10 200 

3 Rusça 75 2 40 

4 
Arapça 
Farsça 75 2 40 

5 
İspanyolca 
İtalyanca 

Portekizce 
85 3 60 

6 
Çince 

Japonca 75 2 40 

7 Yunanca 75 1 20 
TOPLAM 40 800 

(3) Sınav sonucunda kategorilerden birinde yukarıdaki tabloda belirtilen sayıda adayın 
başarılı olamaması halinde, diğer kategorilerin yedeklerinde bulunan adaylardan puanı en yüksek 
olan adaylar başarı sırasıyla değerlendirilir.  

(4) Yazılı sınava kabul edilecek adaylar, her bir kategori için ayrı bir liste halinde YDS 
puanlarına göre yapılacak sıralamayla belirlenecek olup, asgari YDS puanına sahip olmak sınava 
katılma hakkını garanti etmemektedir.  

(5) Aday adayları, farklı kategorilerde gerçekleştirilecek olan Aday Meslek Memurluğu 
giriş sınavına yalnızca bir kategoriden başvurabileceklerdir.  

(6) Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, Bakanlığın http://www.mfa.gov.tr 
adresli internet sitesi üzerinden ilan edilecektir. Sınava katılabilecek adaylara ayrıca e-posta ile 
bildirim yapılacaktır.  

(7) Sınava katılabilecek adaylara ilişkin duyuruda, sınav programına ve sınavın yapılacağı 
adres bilgilerine de yer verilecektir.  

III. GİRİŞ SINAVI BAŞVURULARININ YAPILMASI  
(1) Giriş sınavı başvuruları 26 Ekim 2020 Pazartesi günü başlayacak ve 6 Kasım 2020 

Cuma günü saat 18:00’de sona erecektir. Başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden elektronik 
ortamda yapılacaktır. Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge 
örnekleri şunlardır:  

a) T.C. kimlik numarası,  
b) YDS/e-YDS veya puan eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil 

sınavlarından alınan sonuç belgesi,  
c) Diploma (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, YÖK onaylı denklik 

belgesinin de iletilmesi gerekmektedir),  
d) Mevcut görünümü yansıtan vesikalık fotoğraf (erkekler için sakalsız ve kravatlı),  
e) Varsa lisansüstü eğitim diploması (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, 

YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir),  
f) Uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, finans, 

çalışma ekonomisi, tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım veya psikoloji bölümü mezunu 
olmamakla birlikte, bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az 
%80’ine sahip olan diğer bölümlerden mezun olan aday adayları, eğitim programının 
uygunluğunun tespiti amacıyla, transkriptlerini de başvuruları çerçevesinde Bakanlığa elektronik 
ortamda ileteceklerdir.  
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(2) Yazılı sınavda ilave puan almaya hak kazanılabilmesi için,  
- Sınava İngilizce’den girecek adaylardan, ikinci veya üçüncü bir dilden 2018, 2019 veya 

2020 yıllarında alınmış 80’in üzerinde YDS/e-YDS puanı veya uluslararası dil sınavlarından 
alınmış ÖSYM tarafından saptanmış eşdeğer puanı olanların,  

- Sınava İngilizce dışındaki dillerden girecek adaylardan, Bakanlıkça yapılacak İngilizce 
sınavına ilaveten, üçüncü bir yabancı dilden 2018, 2019 veya 2020 yıllarında alınmış 70’in 
üzerinde YDS/e-YDS puanı veya uluslararası dil sınavlarından alınmış ÖSYM tarafından 
saptanmış eşdeğer puanı olanların anılan sınavlara ilişkin sonuç belgelerini de diğer başvuru 
evrakıyla birlikte iletmeleri gerekmektedir.  

IV. SINAVIN AŞAMALARI  
(1) Yazılı Sınav:  
a) Yazılı sınav aşağıdaki bölümlerden oluşacaktır.  
- Türkçe Kompozisyon  
- Yabancı Dilde Kompozisyon  
- Yabancı Dilden Türkçeye Çeviri  
- Türkçeden Yabancı Dile Çeviri  
Yazılı sınavda geçer not, her bir bölüm için 100 üzerinden 70’tir.  
b) Yazılı sınavın Türkçe kompozisyon dışındaki bölümleri, dil kategorilerine göre 

yukarıdaki tabloda belirtilen dillerde yapılacaktır.  
c) Bakanlığın çalışmalarında ana yabancı dil İngilizce olup, sadece başka bir dil bilen 

adayların meslek memuru olabilmeleri mümkün değildir. Bu itibarla, İngilizce dışındaki dillerden 
sınava girecek adaylar, Bakanlık tarafından İngilizceden de sınava tabi tutulacaklardır. Bu 
adayların İngilizce sınavlarda (kompozisyon ve Türkçeden İngilizceye çeviri) her bir bölümden 
en az 60 puan almaları zorunludur.  

d) Yazılı sınavın her bir bölümünden geçer not alacak adaylar, aşağıdaki esaslara göre 
yazılı sınavda ilave puan elde edebileceklerdir:  

- Yazılı sınava İngilizceden girecek adayın, ikinci bir yabancı dilden 2018, 2019 veya 
2020 yılında almış olduğu YDS/e-YDS puanının veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği saptanmış 
herhangi bir diğer uluslararası dil sınavı puanının YDS karşılığının 80’in üzerinde kalan kısmı, 
yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir.  

Üçüncü bir yabancı dili daha bilen adayın, bu dilden 2018, 2019 veya 2020 yılında almış 
olduğu YDS/e-YDS puanının veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği saptanmış herhangi bir 
uluslararası dil sınavı puanının YDS karşılığının 80’in üzerinde kalan kısmının yarısı da yazılı 
sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir.  

- Sınava İngilizce dışındaki dillerden girilmesi halinde, Bakanlıkça yapılacak İngilizce 
sınavından alınan 70’in üzerindeki puanlar, yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan 
toplamına eklenir. Üçüncü bir yabancı dili daha bilen adayın, bu dilden 2018, 2019 veya 2020 
yılında almış olduğu YDS/e-YDS puanının veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği saptanmış 
herhangi bir uluslararası dil sınavı puanının YDS karşılığının 70’in üzerinde kalan kısmının yarısı 
da yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir.  

e) Yazılı sınav aşamasının sonuçları Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir. Sözlü 
sınava katılmaya hak kazanan adaylara ayrıca e-posta ile bildirim yapılacaktır.  

(2) Sözlü Sınav:  
a) Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınavda alan bilgisi, muhakeme, kavrayış, 

temsil görevine ilişkin nitelikleri ve yeterliliği, genel kültür düzeyi, Türkçe ve yabancı dilde ifade 
yeteneği ile genel davranış ve tepkilerinin meslek gereklerine uygunluğu açısından öncelikle 
değerlendirilecektir. Sınavda, güncel uluslararası konular hakkında da adaylara sorular 
yöneltilecektir. Ankara’da yapılacak sözlü sınavın tarihi Bakanlık internet sitesinde ilan 
edilecektir.  



16 Ekim 2020 – Sayı : 31276 RESMÎ GAZETE Sayfa : 77 

 

b) Sözlü sınavda geçer not 100 üzerinden 70’tir.  
c) Sınav sonucunda başarılı olarak atanmaya hak kazananların nihai listesi Bakanlık 

internet sitesinde ilan edilecektir.  
d) İlave bilgi talepleri için aşağıdaki adres, e-posta ve telefon numaraları üzerinden 

Bakanlıkla temasa geçilmesi mümkündür:  
T.C. Dışişleri Bakanlığı/Personel Genel Müdür Yardımcılığı (C Blok 4. Kat)  
Doktor Sadık Ahmet Caddesi No: 8 Balgat 06100 Ankara 
E-posta: sinav@mfa.gov.tr  
Tel: (0 312) 2921000 
 8315/1/1-1 

—— • —— 
Dışişleri Bakanlığından: 

ADAY KONSOLOSLUK VE İHTİSAS MEMURLUĞU GİRİŞ SINAVI İLANI 
I. GENEL BİLGİLER 
1. Konsolosluk ve İhtisas Memurları, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca, dış ilişkilerin yürütülmesi kapsamında görev, yetki ve 
sorumluluk üstlenen ve yurtdışında temsil görevi icra eden diplomatik kariyer memurlarıdır. 
Konsolosluk ve İhtisas Memurları hakkında ayrıntılı bilgiye Bakanlığımızın http://www.mfa.gov.tr 
adresli internet sitesinden erişmek mümkündür.  

2. Bu ilana göre açılacak giriş sınavı ile Bakanlığa alınacak Konsolosluk ve İhtisas 
Memurlarının, genel görev tanımları çerçevesinde, merkez ve yurtdışı teşkilatında konsolosluk, 
protokol, ekonomik ve kültürel işler, kançılarya idaresi, kamu diplomasisi, ulusal mevzuatla 
bağlantılı hukuki işler, personel işleri, idari ve mali işler ile özel uzmanlık bilgisi gerektiren diğer 
alanlarda görev yapmaları öngörülmektedir.  

3. Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu unvanıyla atama yapılabilecek azami kadro sayısı 
40’tır. Giriş sınavını kazananların atamaları, varsa müktesep maaş dereceleri de göz önünde 
bulundurularak, genel idare hizmetleri sınıfından 7 ilâ 9’uncu derece kadrolara yapılabilecektir.  

4. Giriş sınavı yazılı ve sözlü aşamalardan oluşmaktadır. Sınavın yazılı aşaması                 
12-13 Aralık 2020 tarihlerinde Ankara’da yapılacaktır.  

5. Giriş sınavına ilişkin olarak bu ilanda yer verilmemiş düzenlemeler, Cumhurbaşkanlığı 
Teşkilatı Hakkında 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu, 6004 Sayılı Kanun ve Dışişleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliği’nde yer almaktadır.  

6. Sınava katılmaya hak kazandığı halde katılmayanlar, aynı unvan kadroları için 
yapılacak müteakip sınava kabul edilmezler.  

II. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI  
1. Sınava başvurabilmek için;  
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak 

(Sınava başvurabilmek için Türk Vatandaşı olmak gerekmektedir),  
b) 01.01.2020 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1985 ve daha sonra 

doğmuş olanlar) ve  
c) Yurtiçindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 

tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin lisans düzeyinde en az dört yıllık 
eğitim verilen fakültelerinden mezun olmak gerekmektedir.  

2. Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu sınavına aşağıdaki tabloda gösterilen kategorilerden 
birinden başvurulabilecek olup, söz konusu kategorilerin isimleri, sınavların yapılacağı yabancı 
diller, 2018, 2019 veya 2020 yıllarında sınava girilecek yabancı dilde alınmış olan asgari YDS/e-
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YDS puanları, atama yapılabilecek azami kadro sayıları ile yazılı sınava kabul edilecek aday 
sayıları da aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Puan eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış 
uluslararası dil sınavlarından 2018, 2019 veya 2020 yıllarında alınan puanların, bahse konu 
uluslararası dil sınavına ilişkin sonuç belgesinin alındığı sınav dönemi itibarıyla ÖSYM 
tarafından belirlenen YDS’deki karşılıkları da değerlendirmeye alınacaktır. 

Kategori Yabancı Dil 
Asgari  

YDS Puanı 
Kontenjan 

Yazılı Sınava Kabul  
Edilecek Aday Sayısı 

1 İngilizce 85 20 400 

2 
Almanca  
Fransızca 

80 10 200 

3 Rusça 70 2 40 

4 
Arapça 
Farsça 

70 2 40 

5 
İspanyolca 
İtalyanca 

Portekizce 
70 3 60 

6 
Çince 

Japonca 
70 2 40 

7 Yunanca 70 1 20 
TOPLAM 40 800 

3. Sınav sonucunda kategorilerden birinde yukarıdaki tabloda belirtilen sayıda adayın 
başarılı olamaması halinde, diğer kategorilerin yedeklerinde bulunan adaylardan puanı en yüksek 
olan adaylar başarı sırasıyla değerlendirilir.  

4. Yazılı sınava kabul edilecek adaylar, her bir kategori için ayrı bir liste halinde YDS 
puanlarına göre yapılacak sıralamayla belirlenecek olup, asgari YDS puanına sahip olmak sınava 
katılma hakkını garanti etmemektedir.  

5. Aday adayları, farklı kategorilerde gerçekleştirilecek olan Aday Konsolosluk ve İhtisas 
Memurluğu giriş sınavına yalnızca bir kategoriden başvurabileceklerdir.  

6. Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, Bakanlığın http://www.mfa.gov.tr 
adresli internet sitesi üzerinden ilan edilecektir. Sınava katılabilecek adaylara ayrıca e-posta ile 
bildirim yapılacaktır.  

7. Sınava katılabilecek adaylara ilişkin duyuruda, sınav programına ve sınavın yapılacağı 
adres bilgilerine de yer verilecektir.  

III. GİRİŞ SINAVI BAŞVURULARININ YAPILMASI  
1. Giriş sınavı başvuruları 16 Kasım 2020 Pazartesi günü başlayacak ve 27 Kasım 2020 

Cuma günü saat 18:00’de sona erecektir. Başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden elektronik 
ortamda yapılacaktır. Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge 
örnekleri şunlardır:  

a) T.C. kimlik numarası,  
b) YDS/e-YDS veya puan eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil 

sınavlarından alınan sonuç belgesi,  
c) Diploma veya mezuniyet belgesi (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, 

YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir),  
d) Mevcut görünümü yansıtan vesikalık fotoğraf (erkekler için sakalsız ve kravatlı),  
e) Varsa lisansüstü eğitim diploması (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, 

YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir).  
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2. Yazılı sınavda ilave puan almaya hak kazanılabilmesi için, sınava girilecek yabancı dil 
haricinde, ikinci veya üçüncü bir dilden 2018, 2019 veya 2020 yıllarında alınmış 80’in üzerinde 
YDS/e-YDS puanı veya uluslararası dil sınavlarından alınmış ÖSYM tarafından saptanmış 
eşdeğer puanı olanların, anılan sınavlara ilişkin sonuç belgelerini de diğer başvuru evrakıyla 
birlikte iletmeleri gerekmektedir.  

IV. SINAVIN AŞAMALARI 
1. Yazılı Sınav:  
a) Yazılı sınav aşağıdaki bölümlerden oluşacaktır.  
- Türkçe Kompozisyon  
- Yabancı Dilde Kompozisyon  
- Yabancı Dilden Türkçeye Çeviri  
- Türkçeden Yabancı Dile Çeviri  
Yazılı sınavda geçer not her bir bölüm için 100 üzerinden 70’tir.  
b) Yazılı sınavın her bir bölümünden geçer not alacak adaylar, aşağıdaki esaslara göre 

yazılı sınavda ilave puan elde edebileceklerdir:  
- Yazılı sınava gireceği yabancı dil haricinde, adayın herhangi bir diğer dilde 2018, 2019 

veya 2020 yıllarında almış olduğu YDS/e-YDS puanının veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği 
saptanmış herhangi bir uluslararası dil sınavı puanının YDS karşılığının 80’in üzerinde kalan 
kısmı, yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir.  

- Üçüncü bir yabancı dili daha bilen adayın, bu dilde 2018, 2019 veya 2020 yıllarında 
almış olduğu YDS/e-YDS puanının veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği saptanmış herhangi bir 
uluslararası dil sınavı puanının YDS karşılığının 80’in üzerinde kalan kısmının yarısı da yazılı 
sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir.  

c) Yazılı sınav aşamasının sonuçları Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir. Sözlü 
sınava katılmaya hak kazanan adaylara ayrıca e-posta ile bildirim yapılacaktır.  

2. Sözlü Sınav:  
a) Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınav aşamasına geçmeye hak kazanacaktır. 

Sözlü sınavda adaylar, alan bilgisi, muhakeme, kavrayış, temsil görevine ilişkin nitelikleri ve 
yeterliliği, genel kültür düzeyi, Türkçe ve yabancı dilde ifade yeteneği ile genel davranış ve 
tepkilerinin meslek gereklerine uygunluğu açısından öncelikle değerlendirilecektir. Ankara’da 
yapılacak sözlü sınavın tarihi Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir.  

b) Sözlü sınavda geçer not 100 üzerinden 70’tir.  
c) Sınav sonucunda başarılı olarak atanmaya hak kazananların nihai listesi Bakanlık 

internet sitesinde ilan edilecektir.  
d) İlave bilgi talepleri için aşağıdaki adres, e-posta ve telefon numaraları üzerinden 

Bakanlıkla temasa geçilmesi mümkündür:  
T.C. Dışişleri Bakanlığı/ Personel Genel Müdür Yardımcılığı (C Blok 4. Kat) Balgat/ 

Ankara  
Doktor Sadık Ahmet Caddesi No: 8 Balgat 06100 Ankara  
E-posta: sinav@mfa.gov.tr  
Tel: 0 (312) 292 10 00 
 8315/2/1-1 
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Konya İli Meram Belediye Başkanlığından: 
İPTAL İLANI 

18.08.2020 tarih ve 31217 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ilk defa atanmak üzere 
memur alım ilanı iptal edilmiştir.  

İlan olunur. 8336/1-1 
—— • —— 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Karz-ı Hasen Vakfı. 
VAKFEDENLER: Mehmet KOCA. 
VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul. 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul Anadolu 32. Asliye Hukuk Mahkemesinin 10.09.2020 tarihli ve E:2020/263, 
K:2020/413 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Aile kurumunun kurulması, korunması, geliştirilmesi, devam 
ettirilmesi, aile kurumunun mümkün ve muhtemel sorunlarının çözüme kovuşturulması için 
ihtiyaç duyulacak her türlü maddi ve manevi yardım sağlanması ve vakıf senedinde belirtilen 
diğer amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 500.000,00 TL (BeşyüzbinTürkLirası)nakit. 
YÖNETİM KURULU:  
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın 

tasfiyesinden arta kalan mal varlığı ve hakları tüm mütevelli heyeti üyelerinin salt çoğunluğunun 
alacağı kararla en yakın amaçlı bir başka vakfa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 8266/1-1 

—— • —— 
Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İŞKUR ÜZERİNDEN SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI 
Siirt Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında  
İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında Türkiye İş  
Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda  dağılımı gösterilen şekilde "Sürekli İşçi" 
alımı yapılacaktır. 

Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilana Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) https://www.iskur. 
gov.tr/adresinden ulaşılabilir. Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi 
üzerinden 16/10/2020-20/10/2020 tarihleri arasında elektronik olarak kullanıcı girişi yapılarak 
alınacaktır. Ayrıca Türkiye İş Kurumu müdürlüklerinden de yapılabilecektir. İlanla ilgili tüm 
ayrıntılara Üniversitemiz web sitesi www.siirt.edu.tr adresinden duyurular kısmından ulaşılabilir. 
 

Sıra No Meslek Adı Kadro Sayısı 

1 Elektrikçi (Genel) 1 

2 Sıhhi Tesisatçı 1 

3 Sıvacı 1 

4 Soğutma Isıtma Sistemleri Bakım-Onarımcısı 1 

5 Güvenlik Görevlisi 21 

6 Temizlik Görevlisi 37 

 TOPLAM 62 
 8208/1-1 

http://www.siirt.edu.tr/
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Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI 

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/d maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik 
hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden sürekli işçi alınacaktır. Aranan 
şartlar ve sayılar aşağıda belirtilmiştir. 

Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)  internet sitesi üzerinden 
yayımlanacaktır. Şartlara durumu uyan adayların, ilanın Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet 
sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde başvurularını esube.iskur.gov.tr internet 
adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru 
yapabilir. / www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir. Son müracaat tarihi tatil 
gününe rastladığında başvurular, takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacaktır. 

ÇALIŞMA YERİ: SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 

Sürekli İşçi Talep 

Edilen Kadrolar 

Alınacak 

Personel 

Sayısı 

Cinsiyet 

Alınacak 

Personelin 

Öğrenim 

Durumu 

İL YÖNTEM 

Hasta Bakımı ve 

Temizliği 

Hizmetleri 

(Hasta Bakımı 

Teknisyeni ) 

36 Erkek Lise ve Dengi 
AFYONKARAHİSAR 

İL GENELİ 
Noter Kurası 

Hasta Bakımı ve 

Temizliği 

Hizmetleri 

(Hasta Bakımı 

Teknisyeni ) 

30 Bayan Lise ve Dengi 
AFYONKARAHİSAR 

İL GENELİ 
Noter Kurası 

Hasta Bakımı ve 

Temizliği 

Hizmetleri (Hasta 

Bakımı 

Teknisyeni ) 

4 Engelli Lise ve Dengi 
AFYONKARAHİSAR 

İL GENELİ 
Noter Kurası 

Güvenlik Görevlisi 15 Erkek Lise ve Dengi 
AFYONKARAHİSAR 

İL GENELİ 
Noter Kurası 

Güvenlik Görevlisi 7 Bayan Lise ve Dengi 
AFYONKARAHİSAR 

İL GENELİ 
Noter Kurası 

TOPLAM 92     

http://www.iskur.gov.tr/
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AÇIKLAMALAR 
1. İlan edilen kadrolara yapılacak sınavda başarı göstererek atanmaya hak kazanan 

adaylar, 657 Sayılı Kanunun 4/D Maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve  
Kuruluşlarında  İşçi  Alınmasında  Uygulanacak  Usul  ve  Esaslar  Hakkında Yönetmelik 
kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yukarıda belirtilen tabloda belirtilen 
unvanlarda kura usulü "sürekli işçi" alınacaktır. 

2. Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilir. 
3. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya 

meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 
4. ÜNİVERSİTEMİZ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİNE 

ALINACAK OLAN SÜREKLİ İŞÇİ NOTER KURASI; Güvenlik Görevlisi ve Hasta Bakımı 
Teknisyeni mesleklerindeki personellere ilişkin başvuru listesi, İŞKUR tarafından 
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne gönderilmesine müteakip Türkiye İş 
Kurumu (İŞKUR)’nun gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer 
aldığı listeler esas alınmak suretiyle noter huzurunda kura ile belirlenecek olup boş kadro 
kadar asıl ve asıl kadar  yedek adayın isimlerini kapsayan liste oluşturulacaktır. Belirlenen asıl 
ve yedek aday listeleri Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü web sayfasında 
(https://www.afsu.edu.tr ) ilan edilecektir. 

5. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, 
yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri 
yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği 
kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen 
adaylar göreve başlatılmayacaktır. Belirlenen asıl ve yedek aday listeleri Afyonkarahisar  Sağlık  
Bilimleri  Üniversitesi  Rektörlüğü   web  sayfasında ( https://www.afsu.edu.tr ) ilan edilecektir. 

6. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve  Esaslar 
Hakkında Yönetmeliğin 5’nci maddesinde belirtilen "işe göndermede öncelikli olanlar" 
ibaresindeki hüküm mezkür yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil 
etmeyecektir. 

7. Başvuru yapan adayların başvuru sürecini Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 
web sayfasından https://www.afsu.edu.tr   takip etmeleri  önem arz etmektedir. 

8. Noter sonucuna göre Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi alımı için alınacak 
olan sürekli işçilerin görev yerleri Başhekimlik tarafından belirlenecektir. 

9.  Alınacak işçilerin ücretleri asgari ücret üzerinden ödenecektir. 
GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) 

bendinin (1), (4), ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak 
2. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak. 
3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 

almıyor olmak. 
4. Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri 

feshedilecektir. 

http://www.afsu.edu.tr/
http://www.afsu.edu.tr/
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5. Göreve başlayacak personelin görevini devamlı yapmasına engel (ruhsal ve fiziksel) 
sorununun olmadığını belgelemeleri gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş  
sayılacaktır. (atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.) 

6. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmeliğinin 9. maddesinde "Talebin ilanından itibaren, adaylara (...) (1) 
beş günlük başvuru süresi tanınır. Kamu kurum ve kuruluşlarının işgücü taleplerine yapılan 
başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate 
alınır. (Ek cümle: 3/4/2015-2015/7525 K.; Değişik üçüncü cümle: 24/4/2017-2017/10092 K.) 

7. Başvuran adaylar Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü ve Sağlık 
Uygulama ve Araştırma Merkezinde diğer çalışma koşullarını peşinen kabul etmiş sayılırlar. 

8. 18 yaşını tamamlamış olmak, 35 yaşından gün almamış olmak. 
9. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, muaf olmak veya tecilli olmak) 
10. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu 

düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve 
casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; 
kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza 
süresine bakılmaksızın 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 mahkum olmamak. 

ÖZEL ŞARTLAR 
HASTA BAKIMI VE TEMİZLİĞİ HİZMETLERİ (Hasta Bakımı Teknisyeni) 
1. Başvuru yapacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun (Ruhsal ve 

Fiziksel) olmaması ve 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve görevi yapmaya engel olacak 
herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak, ulaşım sorunu bulunmamak 

2. Ortaöğretim kurumlarının hasta ve yaşlı hizmetleri alanının Engelli Bakımı, Hasta 
Bakımı ve Yaşlı Bakımı dallarından ya da Sağlık hizmetleri alanının Ebe Yardımcılığı, Hemşire 
Yardımcılığı, Sağlık Bakım Teknisyenliği dallarından mezun olmak 

3. Bayan Hasta Bakım Personeli sayısı yeni açılacak olan hasta bakım ve rehabilitasyon 
merkezi bayan katındaki hasta bakım ve temizliği işlerinde çalıştırılmak üzere hesaplanmıştır. 

4. Erkek Hasta Bakım Personeli sayısı ağır yük ve ekipman gerektiren işler dikkate  
alınarak hesaplanmıştır. 

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (LİSE VE DENGİ) 
1. Başvuru yapacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun (ruhsal ve  

fiziksel) olmaması ve 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve görevi yapmaya engel olacak 
herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak, ulaşım sorunu bulunmamak 

2. 5188 Sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış 
olmak ve Valilik tarafından düzenlenen Silahlı veya Silahsız Özel Güvenlik Kimlik Kartına sahip 
olmak, 

3. Lise ve dengi okul mezunu olmak. 
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4. Kadın adaylarda en az 163 cm boyunda olmak, Erkek adaylarda en az 175 cm 
boyunda olmak. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki 
fark 10’dan fazla,15’den az olmamak (Boy ve kilo bilgileri sağlık kuruluşlarından 
belgelendirilmelidir.) 

5. (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. 
A) KURA İŞLEMİ, KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI 
1. Kura işleminin 23/10/2020 tarihinde saat 10:00 Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri 

Üniversitesi  B Blok Kat 2 Mavi Salonda  yapılması planlanmış olup, herhangi bir değişiklik 
olması durumunda adaylara ayrıca Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne 
web sayfasından ( https://www.afsu.edu.tr ) duyurulacaktır. 

2. Kura çekimi Üniversitemiz Youtube kanalında yayınlanacak olup, istekli adaylar kura 
çekimini online izleyebilecektir. 

B) KURA İŞLEMİ SONUCUNDA KAZANAN ASİL ADAYLARDAN İSTENEN 
BELGELER, TESLİM TARİHİ VE YERİ 

1. Başvuru Dilekçesi 
2. Nüfus Cüzdan aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi 
3. Son bir ay içerisinde alınmış Adli Sicil Belgesi (e-Devlet sistemi üzerinden de 

alınabilir.) 
4. Son bir ay içerisinde alınmış İkametgâh Belgesi (e-Devlet sistemi üzerinden de 

alınabilir.) 
5. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi (e-Devlet 

sistemi üzerinden de alınabilir.) 
6. Erkek adaylar için son bir ay içerisinde alınmış Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet 

sistemi üzerinden de alınabilir.) 
7. SGK' den emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge (e-Devlet çıktısı) 
C ) ATAMA İŞLEMLERİ 
1. Noter kurası ile atanmaya hak kazanıp kadro sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday 

belirlenecektir. Noter kurası ile ataması yapılanlardan işe başlamayanlar ile atanma şartlarını 
taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine kura sırası ile aranan şartlara haiz 
yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle atama yapılabilecektir. Ancak fiilen 
askerlik, doğum vb. mazereti olan personeller durumlarını resmi olarak belgelendirmek şartıyla 
belgelerini noter vekâletiyle yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir. 

2. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile 
yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri 
yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların 
nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar 
göreve başlatılmayacaktır. 

3. Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri 
feshedilecektir. 

4. Doğum, hastalık vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanların, bu 
durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben 30 (otuz) 
gün içinde göreve başlamaları gerekmektedir. 8338/1-1 

http://www.afsu.edu.tr/
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Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. 
Başvuracak adayların Üniversitemizin web sayfasında yayınlanan “Iğdır Üniversitesi Öğretim 
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinde belirtilen kriterleri taşımaları 
gerekmektedir. Ayrıca adayların fakültelerin veya 4 yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden 
mezun olmaları (Yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu’nca 
onaylanmış olması şarttır.), 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel ve özel şartları sağlamış 
olmaları gerekmektedir. 

Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine 
başvurdukları birimi, anabilim dalını ve ilan açıklamalarını belirterek ekinde özgeçmiş, onaylı 
lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, yabancı dil başarı 
belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte 
bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden oluşan 4 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu 
dosyadaki belgeleri içeren 4 adet flash bellek/CD’yi ekleyerek dosyayı Personel Dairesi 
Başkanlığına vereceklerdir. (Herhangi bir kurumda çalışanlar bu hizmetlerini gösterir hizmet 
cetvellerini eklemeleri gerekmektedir.) 

Doktor öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adaylar Başvuru Dilekçelerinde, 
başvurdukları anabilim dalını belirterek, ekinde 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, lisans, 
yüksek lisans, doktora mezuniyet belgeleri onaylı örnekleri ile özgeçmiş, yayın listesi ve 
yayınlardan oluşan 4 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 adet flash 
bellek/CD’yi ekleyerek dosyayı başvuracakları ilgili birimlere vereceklerdir. (Herhangi bir 
kurumda çalışanlar bu hizmetlerini gösterir hizmet cetvellerini eklemeleri gerekmektedir.) 

Başvurular 16.10.2020 - 30.10.2020 tarihleri içerisinde yapılacaktır. Posta ile yapılan 
başvurularda postada meydana gelecek gecikmelerden kurumumuz sorumlu olmayacaktır. 

 
S.n Unvan D Fakülte/MYO Bölüm Anabilim Dalı/Program Açıklama 

1 Doçent 3 
Mühendislik 

Fakültesi 

Elektrik Elektronik 

Mühendisliği 
Devreler ve Sistemler 

Elektronik devre elemanları 

üzerine çalışmış olmak. 

2 Doçent 3 Turizm Fakültesi 
Gastronomi ve Mutfak 

Sanatları 

Gastronomi ve Mutfak 

Sanatları 

Gıda Bilimleri ve Mühendisliği 

alanında doçentliğini almış olup, 

Isıl olmayan işlemler üzerine 

çalışmış olmak. 

3 Doçent 3 
Fen Edebiyat 

Fakültesi 
Batı Dilleri ve Edebiyatları İngiliz Dili ve Edebiyatı 

İlgili alanda doçentliğini almış 

olmak. 

4 Doçent 3 
İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi 
İşletme 

Üretim Yönetimi ve 

Pazarlama 

Pazarlama alanında doçentliğini 

almış olup, Politik pazarlama 

alanında çalışmalar yapmış 

olmak. 

5 Doçent 3 Ziraat Fakültesi Tarım İşletmeciliği Tarım Politikası ve Yayım 
İlgili alanda doçentliğini almış 

olmak. 

6 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
3 

İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi 
Sağlık Yönetimi Sağlık Yönetimi 

Sağlık Yönetimi anabilim dalında 

doktora yapmış olmak veya 

sağlık yönetimi konusunda 

çalışmış olmak. 
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7 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

4 
Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon 

Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 
veya Ortopedi ve Travmatoloji 
anabilim dallarının birinde 
doktora yapmış olmak. 

8 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

3 
Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi 

Çocuk Sağlığı ve Eğitimi, Çocuk 
Gelişimi ve Eğitimi, Özel Eğitim, 
Eğitim Bilimleri veya Klinik 
Psikoloji anabilim dallarının 
birinde doktora yapmış olmak. 

9 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

3 
İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi 
Havacılık Yönetimi Havacılık Yönetimi 

Havacılık yönetimi anabilim 
dalında doktora yapmış olmak 
veya havacılık yönetimi 
konusunda çalışmış olmak. 

10 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

3 Turizm Fakültesi 
Gastronomi ve Mutfak 

Sanatları 
Gastronomi ve Mutfak 

Sanatları 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları 
anabilim dalında doktora yapmış 
olmak veya Gıda 
Mühendisliğinde doktora yapmış 
olup, bitkisel yağlar üzerine 
çalışmış olmak. 

11 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

5 Iğdır MYO 
Otel Lokanta ve İkram 

Hizmetleri 
Aşçılık 

Gıda Mühendisliğinde doktora 
yapmış olup, alternatif bitkisel 
yağlar konusunda çalışmış 
olmak. 

12 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Iğdır Sağlık 

Hizmetleri MYO 

Tıbbi Hizmetler ve 

Teknikler 
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 

Nükleer fizik alanında çalışmış 

olmak. 

Not: Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi’ne 
https://www.igdir.edu.tr/yonergeler adresinden ulaşılabilir. 

 8225/1/1-1 
—— • —— 

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete ’de 

yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı 
Kanun’un ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak 
Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin’ ilgili 
maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır. 

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

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

c) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık 
alanlarındaki öğretim görevlisi kadroları hariç olmak üzere üniversite ve yüksek teknoloji 
enstitüleri, senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen ALES ve yabancı dil puan barajlarının 
üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler. 
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d) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 
hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği 
Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine 
eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir. 

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

f) Yükseköğretim kurumları, bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı kadro ilanlarında 
lisans veya lisansüstü mezuniyet alanları ile ilan edilen alana ait bilimsel, nesnel ve denetlenebilir 
koşullar dışında belirli bir adayı tanımlayan özel şartlar koyamazlar. 

g) İlanlarda, alanında tecrübe sahibi olmak şartının, hangi öğrenim düzeyinden sonrasına 
ait olduğu, belirli bir adayı tanımlamayacak şekilde belirtilir. 

ÖZEL ŞARTLAR 
(1) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine 

sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak 
şartı aranır. 

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

ÖNEMLİ NOTLAR 
-Başvurular şahsen veya posta ile yapılabilir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru 

tarihine kadar Başvuru yapılacak İlgili Birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. 
(Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.) 

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

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

-Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup, ayrıca bir 
tebligat yapılmayacaktır. 

Öğretim Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylardan istenilen belgeler: 
1- Başvuru dilekçesi, 
2- Özgeçmiş, 
3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 
4- Lisans/Lisansüstü (onaylı) Diploma fotokopileri, 
5- Resmi Transkript Belgesi (onaylı) (Lisans Eğitimi ile ilgili) 
6-Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca 

denkliğini gösterir belgenin onaylı fotokopisi, 
7- ALES Belgesi, 
8- Son altı ay içinde çekilmiş 2 Adet fotoğraf, 
9- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan onaylı 

Hizmet Belgesi 
(Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) 
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10- Adli sicil kaydı olmadığına dair e-Devlet üzerinden alınan belge. 
11- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge. 
12.Yabancı Dil Belgesi 
Not: Öğretim elemanı başvuru dilekçesi https://personel.igdir.edu.tr/personel-daire-

baskanligi-dokumanlar adresinden temin edilebilir. 
 
SINAV TAKVİMİ: 
Duyuru Başlama Tarihi :16.10.2020 
Son Başvuru Tarihi :30.10.2020 
Ön Değerlendirme Tarihi  :03.11.2020 
Sınav Giriş Tarihi :06.11.2020 
Sonuç Açıklama Tarihi :09.11.2020 
 

S.N Unvan DA LES DİL Fak./MYO Bölüm 
Anabilim 

Dalı/Program 
Açıklama 

1 
Öğretim 

Gör.(Ders 
Verecek) 

4 70 Muaf Tuzluca 
Sosyal Hizmet ve 

Danışmanlık 
Sosyal Hizmetler 

Sosyal Hizmetler/Sosyal Hizmet lisans mezunu 
olup, alanında tezli yüksek lisans yapmış 
olmak. 

2 
Öğretim 

Gör.(Ders 
verecek) 

7 70 50 
Sağlık 

Bilimleri 
Beslenme ve 

Diyetetik 
Beslenme ve 

Diyetetik 

Beslenme ve Diyetetik lisans mezunu olup 
alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. 

3 

Öğretim 
Görevlisi 

(Ders 
Verecek) 

4 70 Muaf 
Iğdır 

Sağlık 
Hizmetleri 

Dişçilik Hizmetleri 
Diş Protez 

Teknolojileri 

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olup, alanında 
tezli yüksek lisans yapmış olmak veya lisans ve 
yüksek lisans derecesini birlikte veren Diş 
Fakültesi mezunu olmak. 

4 

Öğretim 
Görevlisi 

(Ders 
Verecek) 

4 70 Muaf 
Iğdır 

Sağlık 
Hizmetleri 

Dişçilik Hizmetleri 
Ağız ve Diş 

Sağlığı 

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olup, alanında 
tezli yüksek lisans yapmış olmak veya lisans ve 
yüksek lisans derecesini birlikte veren Diş 
Fakültesi mezunu olmak. 

5 

Öğretim 
Görevlisi 

(Uygulamalı 
Birim) 

2 70 50 Rektörlük 

Rektörlük 
(Uzaktan Eğitim 

Uygulama ve 
Araştırma 
merkezi) 

Rektörlük  
(Uzaktan Eğitim 

Uygulama ve 
Araştırma 
merkezi) 

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri 
Mühendisliği, Bilgisayar Teknoloji Öğretmenliği, 
Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği bölümlerin 
birinde lisans mezunu olup ilgili bölümlerin 
birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. 

6 

Öğretim 
Görevlisi 

(Uygulamalı 
Birim) 

2 70 50 Rektörlük 

Rektörlük 
(Uzaktan Eğitim 

Uygulama ve 
Araştırma 
merkezi) 

Rektörlük 
(Uzaktan Eğitim 

Uygulama ve 
Araştırma 
merkezi) 

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri 
Mühendisliği, Bilgisayar Teknoloji Öğretmenliği, 
Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği bölümlerin 
birinde lisans mezunu olup ilgili bölümlerin 
birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. 

7 

Öğretim 
Görevlisi 

(Ders 
Verecek) 

2 70 50 Rektörlük 

Rektörlük 
(Türkçe Öğretimi 

ve Uygulama 
Araştırma 
Merkezi) 

Rektörlük 
 (Türkçe Öğretimi 

ve Uygulama 
Araştırma 
Merkezi) 

Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı 
Öğretmenliği lisans mezunu olup ilgili bölümlerin 
birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. 
Yabancı Dil olarak Türkçe Öğretimi sertifikasına 
sahip olmak. 

8 

Öğretim 
Görevlisi 

(Ders 
Verecek) 

5 70 Muaf 
Sağlık 

Hizmetleri 
Terapi ve 

Rehabilitasyon 
Fizyoterapi 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans mezunu 
olup, FTR veya Parazitoloji alanında tezli 
yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek 
kaydıyla lisans sonrası Yükseköğretim 
kurumlarında ders verme deneyimine sahip 
olmak. 

9 
Araştırma 
Görevlisi 

7 70 50 
Beden 

Eğitimi ve 
Spor 

Beden Eğitimi 
ve Spor 

Beden Eğitimi 
ve Spor 

Beden Eğitimi ve spor anabilim dalında doktora 
yapıyor olmak. 

10 
Araştırma 
Görevlisi 

7 70 50 
Sağlık 

Bilimleri 
Hemşirelik Hemşirelik 

Hemşirelik esasları, İç Hastalıkları hemşireliği 
veya Cerrahi hastalıkları hemşireliği anabilim 
dallarının birinde doktora yapıyor olmak 

 8225/2/1-1 
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Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden: 
AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI 

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne, 10/07/2018 tarihli Resmî Gazete'de 
yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 657 sayılı 
Kanunun ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun alakalı maddeleri, 09/11/2018 tarih ve 30590 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına 
Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik”in alakalı hükümleri gereğince Öğretim Görevlisi alınacaktır.  

 
A) MÜRACAAT VE SINAV TAKVİMİ 

Müracaat Başlama Tarihi 16/10/2020 
Son Müracaat Tarihi 30/10/2020 (Mesai Bitimi İtibariyle) 
Ön Değerlendirme İlan Tarihi 04/11/2020 
Giriş Sınavı Tarihi 06/11/2020 
Nihai Değerlendirme İlan Tarihi 11/11/2020 
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi https://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/ 

 
B) İLAN EDİLEN KADROYA AİT BİLGİLER 

İLAN  
NO 

BİRİM BÖLÜM 
ANABİLİM 
DALI 

UNVAN 
KADRO 
ADEDİ 

DERECE 
YABANCI 

DİL 
ALES 

ALES 
PUAN 
TÜRÜ* 

2020-
E4-1 

Sağlık 
Bilimleri 
Fakültesi 

Beslenme 
ve Diyetetik 

Beslenme ve 
Diyetetik 

Öğretim 
Görevlisi  

(Ders 
Verecek) 

1 5 50 70 Sayısal 

ÖZEL ŞART: Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans ve ilgili alanda tezli yüksek lisans mezunu olmak, lisans mezuniyeti sonrası 
Yükseköğretim kurumlarında en az 10 yıl çalışmış olmak. 

 
C) MÜRACAAT ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİSİ 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı 

Adres: Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kuzeykent Kampüsü, 
Merkez/Kastamonu 
Telefon: 0 366 280 41 02 
E-Posta: saglikbf@kastamonu.edu.tr 

 
D) GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR  
1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen edilen şartları 

taşımak esastır.  
2-ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil 

sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan 
almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme 
ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. ALES puanlarının 
geçerlilik süresi sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 5 (beş) yıldır. 

3-Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine 
sahip olmak şartı aranır. 

4-Adayların transkriptleri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme safhasında aşağıdaki 
esaslara göre değerlendirilecektir:  

a. Transkriptlerde sadece dörtlük not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun 
eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.  

b. Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır.  
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c. Transkriptlerde sadece beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun 
eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.  

d. Transkriptte hem dörtlük hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu 
dönemde üniversitenin resmi not sistemi dörtlükse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu 
kullanılacaktır.  

e. Transkriptte hem beşlik hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu 
dönemde üniversitenin resmi not sistemi beşlikse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu 
kullanılacaktır.  

E) MÜRACAATLARDA TALEP EDİLEN EVRAK  
Öğretim Görevliliği için aranan genel şartlar ve özel şartlar ile ilanda belirtilen diğer 

şartlara sahip adaylar aşağıdakileri eksiksiz şekilde teslim edecektir. 
1 - Müracaat edilen unvan, birim, bölüm, programı ile ilan numarası ve iletişim 

bilgilerinin eksiksiz şekilde doldurulduğu Öğretim Görevlisi Müracaat Formu (1),  
2 - Özgeçmiş, 
3 - ALES Sonuç Evrakı (Evrakta “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” mutlaka yer almalıdır.), 
4 - Yabancı Dil Sonuç Evrakı (Evrakta “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” mutlaka yer 

almalıdır.), 
5 - Lisans ve Lisansüstü Diploma/Geçici Mezuniyet Evrakı (e-Devletten alınan karekodlu 

belgeler ön değerlendirme safhasında kabul edilir. e-Devlet harici diploma/mezuniyet evrakı 
mutlaka Aslı veya ıslak imzalı/mühürlü tasdik edilmiş olmalıdır.) 

6 - Lisans ve Lisansüstü Transkripti (Mutlaka Aslı veya ıslak imzalı/mühürlü tasdik 
edilmiş evrak olmalıdır. Karekodlu transkriptler kabul edilecektir.)  

7 - Tecrübe Evrakı (Resmi kurumlarca verilecek alanında çalıştığını gösterir evrak veya 
çalışılan meslek kodlarını gösterir sigortalı hizmet döküm evrakı ve çalışılan yerlerden alınan 
ıslak imzalı tecrübe evrakı veya kamu personeli için onaylı hizmet belgesi)  

8 - Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 (bir) adet vesikalık fotoğraf, 
9 - Nüfus cüzdanı fotokopisi. 
10 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) takım dosya (varsa) ekleyeceklerdir. 
F) DİĞER AÇIKLAMALAR VE HUSUSLAR 
1 - Adaylar son müracaat tarihi mesai saati bitimine kadar bu ilanın (C) kısmında izah 

edilen müracaat adresine şahsen veya posta ile müracaatta bulunacaklardır. Alakalı birime 
yapılmayan veya süresi içinde yapılmayan ya da eksik evrak ile yapılan müracaatlar ile internet 
üzerinden yapılacak müracaatlar işleme alınmayacaktır. 

2 - Aslı veya tasdik edilmiş sureti talep edilen evrakın bütününün veya herhangi birisinin 
asıl veya tasdik edilmemiş bir evrak olması durumunda adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

3 - Üniversite sınav takviminde mecburi hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 
Üniversitemiz internet sayfasından yapılan bütün duyurular tebligat mahiyetindedir. Şahıslara 
ayrıca yazılı tebligat yapılmaz. 

G) MUAFİYET 
1 - Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya 

da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim 
Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında 
öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.  

 
(1) https://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/menu-pdb-matbu-evrak-tr adresinden temin 

edilebilir. 8227/1-1 
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Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

“ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ” ALINACAKTIR 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik bölümüne, 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanununun 33. Maddesiyle “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak 
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliği”n ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi alınacaktır. 

İlgililer ilanda belirtilen kadroya başvuru için gerekli olan belgelere, bilgilere ve sonuçlara 
Üniversitemizin web sayfasından (www.maltepe.edu.tr) ulaşabilirler. Başvurular ilanın 
yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde ilanda belirtilen ilgili birime şahsen veya postayla 
yapılır. 

Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak 
Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki 
koşulları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir. 

SINAV TAKVİMİ 

İlk Başvuru Tarihi       : 16.10.2020 

Son Başvuru Tarihi       : 30.10.2020 

Ön Değerlendirme Tarihi  : 02.11.2020 

Sınav Tarihi              : 03.11.2020 

Sınav Sonuç Tarihi      : 04.11.2020 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler: 

• Başvuru Formu (Üniversitemizin web sayfasından sağlanacaktır) 

• Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 

• Özgeçmiş (YÖK Formatlı) 

• ALES Belgesi 

• Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi 

• Adli Sicil (e-Devletten alınabilir) 

• 2 adet vesikalık fotoğraf 

• Diploma fotokopileri (onaylı) (Başvuru sırasında e-Devletten alınan belgeler geçerlidir) 

• Tezli Yüksek Lisans öğrenimine devam ettiğini gösteren onaylı Öğrenci Belgesi (varsa) 
(Başvuru sırasında e-Devletten alınan belgeler geçerlidir) 

• Doktora öğrenimine devam ettiğini gösteren onaylı Öğrenci Belgesi (varsa) (Başvuru 
sırasında e-Devletten alınan belgeler geçerlidir) 

• Yurtdışından alınan diplomalar için: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca diploma 
denkliğinin onaylandığını gösteren belge (onaylı) 
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• Lisans ve/veya Yüksek Lisans mezuniyet transkriptleri (onaylı) 

• Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge 
(onaylı) 

Başvurular, T.C. Maltepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına bir dilekçe, başvuru 
formu ve istenilen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılmalıdır. Belgesi eksik olan 
veya süresinde ulaşmayan başvurular kabul edilmeyecektir. 

T.C. Maltepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 

Marmara Eğitim Köyü 34857 Maltepe / İSTANBUL  Tel: 0(216) 626 10 50 

Fakülte 
Bölüm-Program-

Anabilim Dalı 

İstenilen  
Akademik 
Personel 

Sayı Özellikler 

Eğitim 
Fakültesi 

Matematik ve Fen 
Bilimleri Eğitimi 

Bölümü İlköğretim 
Matematik 

Öğretmenliği 
Programı 

Arş. Gör. 1 

Lisans eğitimini 
İlköğretim/Ortaöğretim Matematik 
Öğretmenliği alanında tamamlamış 
ve lisansüstü eğitimine Matematik 

Eğitimi alanında devam ediyor 
olmak. 

Hukuk 
Fakültesi 

Özel Hukuk Bölümü 

Bilişim ve Teknoloji 
Hukuku Anabilim 

Dalı 

Arş. Gör. 1 

Lisans eğitimini Hukuk Fakültesinde 
tamamlamış olmak. 

Özel Hukuk Bölümü 

Medeni Hukuk 
Anabilim Dalı 

Arş. Gör. 1 

 8074/1/1-1 

—— • —— 
Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden:  

ÜNİVERSİTEMİZE “ÖĞRETİM ÜYELERİ”ALINACAKTIR 

Üniversitemizin aşağıda gösterilen bölüm, program ve anabilim dallarına 2547 sayılı 
Kanun ve T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri 
uyarınca tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır. 

İLAN BAŞLAMA TARİHİ              : 16.10.2020 

İLAN BİTİŞ TARİHİ (Son Başvuru) : 30.10.2020 
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BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

Dr. Öğr. Üyesi İçin: 

• Anabilim Dalını Belirten Dilekçe (Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.) 

• T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi Profesör, 

Doçent, Dr. Öğretim Üyesi Ataması için Ön Değerlendirme Formu (Üniversitemiz web 

sayfasında mevcuttur.) 

• YÖK Formatında Özgeçmiş 

• Vukuatlı Nüfus Kaydı ve Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir) 

• Fotoğraf (5 Adet) 

• Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazısı [Daha Önce 

Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna atanmış ise, Atama Yazısı, Doktora Diploması, Yüksek Lisans 

•Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma varsa, Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi)], 

• Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya, 

• İngilizce eğitim verebilmek için YDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puanın eşdeğeri bir puan 

almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerin 

birinde tamamlamış olmak. 

Not: Adayların ilan tarihini izleyen 15 gün içinde Rektörlüğümüze şahsen veya postayla 

başvurmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihinden sonra ve eksik belgeyle yapılan başvurular 

geçersiz sayılacaktır. 
 

Fakülte 
Bölüm-Program-

Anabilim Dalı 

İstenilen  

Akademik 

Personel 

Sayı Özellikler 

Hukuk 

Fakültesi 

Özel Hukuk Bölümü 

Bilişim ve Teknoloji 

Hukuku Anabilim Dalı 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Doktora eğitimini Özel Hukuk 

alanında tamamlamış olmak, 

Bilişim ve Teknoloji Hukuku 

alanında çalışmaları olmak. 

Hemşirelik Yüksekokulu 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
 

Doktora eğitimini İç Hastalıkları 

Hemşireliği alanında tamamlamış 

olmak. 

 8074/2/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 

 
 8335/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI
–– Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında

Karar (Karar Sayısı: 3091)

ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/461,

462, 463, 464)

YÖNETMELİKLER
–– Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik

Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik (Karar Sayısı: 3092)

–– Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Teşkilat
Yönetmeliği (Karar Sayısı: 3093)

–– Millî Savunma Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik

–– Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik

–– Asansör Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği
–– Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– İşkolu Tespit Kararları (No: 2020/102, 103, 104, 105)
–– Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin

Yetkilendirme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin

Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/1)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 8/9/2020 Tarihli ve 2017/15460 Başvuru Numaralı Kararı

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

Senetlerinin Günlük Değerleri


