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YÖNETMELİKLER

İçişleri Bakanlığından:
ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİNE GİRİŞ SINAVI 
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/3/2018 tarihli ve 30348 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çarşı ve
Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki
bent eklenmiştir.

“g) Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları: Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Ko-
mutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya
çocukları ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinin
birinci fıkrasının (h) ve (j) bentleri kapsamında olanların eş veya çocuklarını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6 – (1) İllere göre alımı yapılacak çarşı ve mahalle bekçisi sayısı, şartları,

başvuru yerleri, başvuru ve sınav tarihleri, istenecek belgeler ile gerek görülen diğer bilgiler
başvurma süresinin bitiminden en az on beş gün önce Resmî Gazete ile Cumhurbaşkanınca
belirlenen kurumun internet sitesinde ve Başkanlığın resmi internet sitesinde ilan edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Başvuruda istenen bilgi ve belgeler ile başvuruların alınması
MADDE 8 – (1) Adaylar; 
a) T.C. kimlik numarasını,
b) Adli sicil ve arşiv kaydı olmadığı bilgisini,
c) 5 inci maddede belirtilen nitelikleri taşıdığı beyanını,
ç) Mezuniyet bilgisini, 
d) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğinin bulunmadığı bilgisini, 
e) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme bilgisini, 
f) Emniyet teşkilatı şehit ve vazife malullerinin eş ve çocuklarından başvuru yapacak

olanlardan  şehit ve vazife malulü bilgisini,
içeren ve biyometrik fotoğrafın yer aldığı yazılı veya Kurumca kabul edilen elektronik

ortamda düzenlenen sınav başvuru formu ile başvuru yaparlar.
(2) Emniyet teşkilatı dışında şehit ve vazife malullerinin eş ve çocuklarından başvuru

yapacak adaylar ise, ilgili kurum ya da valilik onaylı şehit veya malullük belgesini yazılı veya
elektronik ortamda yaptığı başvurusuna ekler. Elektronik ortamda başvuru yapılmış ise bu
adaylar müracaat kabul tarihleri içinde elden veya posta yoluyla Müracaat Kabul Komisyonuna
belgenin aslını teslim eder. Adaylar tarafından verilen bilgilerin doğrulamasının yapılamaması
veya ilave bilgilere ihtiyaç duyulması halinde başvuru sahibinden ayrıca belge talep edilebilir.

(3) Aranılan nitelikleri taşıyan adaylar Bakanlıkça belirlenen müracaat kabul komis-
yonlarına şahsen başvururlar. 

(4) Başvuru ile ilgili olarak istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit
edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

2/3/2018 30348
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İçişleri Bakanlığından:
JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM 

MERKEZİ KOMUTANLIĞI TEMİN YÖNETMELİĞİNDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/11/2016 tarihli ve 29882 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Jandarma
ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Eğitim Merkez Komutanlığı Temin Yönetmeliğinin
4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (y), (aa), (bb) ve (ıı) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir. 

“y) Öğrenci: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Eğitim Merkezi Komutanlığında
eğitime alınan subay ve astsubay adayları eğitim protokolleri kapsamında eğitim verilen dost
ve müttefik ülkelerin personelini,”

“aa) Başvuru Sıralamaya Esas Puanı: Sivil kaynaklı subay adayları için KPSS notunun
%70’i ile ALES notunun %30’u alınarak oluşturulan puanı,

bb) Sağlık Yönetmeliği: 31/10/2016 tarihli ve 2016/9431 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
ile yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğini,”

“ıı) Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları: Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Ko-
mutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya
çocukları ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinin
birinci fıkrasının (h) ve (j) bentleri kapsamında olanların eş veya çocuklarını,”

“ss) Geçici Kayıt Tarihi: Yapılan sınavlarda başarılı olan asıl ve yedek adayların, istenen
belgeleri tamamlayarak mezun olma şartını sağlamış ancak mezuniyet durumunu gösterir bel-
geyi alamamış adaylar hariç kayıt olduğu ve intibak eğitiminin başladığı tarihi,

şş) Senato: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Senatosunu,
tt) Kayıt Kabul Komisyonu: Geçici kayıt ve kabulle ilgili işlemleri yapmak üzere Baş-

kanlıkça görevlendirilen komisyonu,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin  (1)

ve (2) numaralı alt bentleri yürürlükten kaldırılmıştır. 
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 7 – (1) SUEM giriş sınavına ilişkin duyurular, Jandarma ve Sahil Güvenlik

Akademisi, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının resmi internet
sayfalarında yapılır. Başvuruların hangi tarihler arasında ve nereye yapılacağı ile başvuru ta-
rihlerinin değiştirilmesi veya süresinin uzatılmasına ilişkin hususlar her dönem için Temin Mer-
kezince belirlenir.

(2) Adayların başvuruları, elektronik ortam üzerinden Temin Merkezi tarafından belir-
tilen tarihler arasında alınır.

(3) Adayların KPSS ile ALES taban puanı ve puan türü Bakanlık onayıyla belirlenir.
İlan edilen KPSS ve ALES taban puanına göre yeterli sayıda müracaatın olmadığı durumlarda,
taban puanı Bakanlıkça değiştirilebilir. Başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak
üzere her bir adayın Başvuru Sıralamaya Esas Puanı en yüksek puandan en düşük puana doğru
sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar adaylar
çağrılır. Ancak, şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için bu hüküm uygulanmaz. Jan-
darma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında pilot, tabip ve bando branşların-
daki subay adayları ile Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı gemilerde güverte ve makine bö-
lümünde istihdam edilmek üzere SUEM'e girecek adaylar için KPSS ve ALES notunun ihtiyaç
halinde istenmemesi durumunda başvurusu kabul edilen tüm adaylar seçme sınavlarına çağrı-
lır.
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(4) Eksik belgeyle ve posta yolu ile veya başvuru zamanı geçtikten sonra yapılan baş-
vurular kabul edilmez.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 8 – (1) Astsubay kaynaklı adaylar, belirlenen başvuru tarihleri içerisinde,

bağlı bulundukları ildeki karargâh ve kurum amirliklerine bir talep formu ve ekinde 10 uncu
maddede istenen bilgiler ile müracaat ederler. Ücretsiz izinli olan veya geçici görevli bulunan
personel, başvurularını asli kadrolarının bulunduğu birim amirliklerine yaparlar.

(2) Subaylık sınavına katılacak personelin hazırladığı evrak bağlı olduğu birlik, karar-
gâh ve kurumlarınca incelenir. Adayın talep formu, birlik komutanı kanaat formu ve ALES so-
nuç belgesi; birlik, karargâh ve kurumlarca faaliyet takvimine uygun olarak Temin Merkezine
gönderilir.

(3) Başvuru ile ilgili olarak istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit
edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır.

(4) Müracaatlar, Temin Merkezince değerlendirilir. Sicil, ceza, mahkeme, hizmet yılı
ve benzeri durumlarının tespiti ile istihbari yönden incelenmek üzere ilgisine göre Jandarma
Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderilir ve aranılan şartları taşıdığı
tespit edilenlerin müracaatı kabul edilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 9 – (1) SUEM’e başvuru yapacak adaylardan;
a) Astsubay kaynaklı adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:
1) Subaylık için sınava müracaat tarihinde değerlendirme notu ortalaması, değerlen-

dirmeye ilişkin tam notun yüzde seksenbeş ve daha yukarısı olmak,
2) 5 inci maddede yazılı olan şartlara haiz olmak,
3) EK-1’de örneği bulunan Birlik Komutanları Kanaat Raporunun olumlu olması,
4) Haklarında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirecek suçlardan

dolayı adli veya idari soruşturma veya kovuşturma yapılıyor olmamak,
5) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,
6) ALES'ten Bakanlık onayıyla belirlenen taban puanı veya üzerinde not almak,
7) Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı gemilerde istihdam edilmek üzere başvuran

adaylar için; Gemiadamları Sağlık Yönergesinde belirtilen, gemi adamlarında sınıf yeterlilikleri
açısından aranacak sağlık şartlarını taşımak,

8) Hamile olmamak.
b) Sivil kaynaklı adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2) 5 inci maddede yazılı olan şartları haiz olmak,
3) KPSS ve ALES’te Bakanlık onayıyla belirlenen puan türünden taban puanı veya

üzerinde puan almış olmak, şehit ve malul eş ve çocukları için belirlenen taban puanın en az
%80’ini almış olmak,

4) Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre, müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri itibariyle
yirmi yedi yaşını, lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar için otuz iki yaşını bitirmemiş ol-
mak,

5) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
6) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak, ayrıca Sahil Güvenlik Komutanlığı

bağlısı gemilerde istihdam edilmek üzere başvuran adaylar için Gemiadamları Sağlık Yöner-
gesinde belirtilen “Gemiadamı Olur Sağlık Raporu”nu ilgili sağlık kuruluşundan almak,

7) Adayın kendisi ve evli ise eşi; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş
yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış
olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kay-
dedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı
madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam
ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm
giymemiş olmak,
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8) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen
süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisi ve evli ise eşi; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün
açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis
cezasına mahkûm olmamak, affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına
karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işle-
yişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynak-
lanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan
dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya
kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

9) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle
çıkarılmamış olmak,

10) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya gö-
rüyor olmamak,

11) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
12) Sağlık Yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler ile ASEM'de halen eğitim

gören ve aynı başvuru döneminde SUEM'e geçiş yapmak isteyenler hariç olmak üzere, herhangi
bir nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik
Eğitim Kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak veya bu okulların yeterlilik sına-
vından başarısız olmamak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jan-
darma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında subay, astsubay, uzman jandarma,
uzman erbaş veya sözleşmeli erbaş/er olarak görevli iken ayrılmamış veya çıkarılmamış ol-
mak,

13) Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasa dışı uzantılarının eylemlerine, top-
lantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

14) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına
üye olmadığına dair beyan sunmak,

15) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,
16) Hamile olmamak.
c) SUEM’e başvuran adayların birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartlardan

herhangi birini taşımadıkları anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları,
öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.

ç) Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında pilot, tabip ve ban-
do branşlarındaki subay adayları ile Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı gemilerde güverte ve
makine bölümünde istihdam edilmek üzere SUEM’e girecek sivil kaynaklı adaylar için, ihtiyaç
duyulması halinde KPSS ve ALES notu istenmez. Bu husus Başkanlıkça ilgisine göre Jandarma
Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı ile koordine edilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Başvuruda istenen bilgi ve belgeler
MADDE 10 – (1) Adaylar; 
a) T.C. kimlik numarasını,
b) Adli sicil ve arşiv kaydı olmadığı bilgisini,
c) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme bilgisini,
ç) Başvuru sırasında herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına

üye olmadığı beyanını,
d) Sivil kaynaklı adaylar için KPSS sonuç bilgilerini,
e) ALES sonuç bilgilerini,
f) Sivil kaynaklı adaylar için askerlik ile ilişkisinin bulunmadığı bilgisini,
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g) Lisans veya lisansüstü mezuniyet bilgisini veya Başkanlıkça belirlenecek tarihe kadar
mezun olabilecek durumda olanların öğrenci belgesine ilişkin bilgisini,

içeren ve biyometrik fotoğrafın yer aldığı yazılı veya Kurumca kabul edilen elektronik
ortamda düzenlenen sınav başvuru formu ile başvuru yapar.

(2) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocuklarından başvuru yapacak adaylar, onay-
lı şehit veya malullük belgesini yazılı veya elektronik ortamda yaptığı başvurusuna ekler. Elek-
tronik ortamda başvuru yapılmış ise bu adaylar sınav esnasında belgenin aslını ibraz eder.

(3) Temin merkezince, aday tarafından verilen bilgilerin doğrulamasının yapılamaması
veya ilave bilgilere ihtiyaç duyulması halinde başvuru sahibinden ayrıca belge talep edilebilir.

(4) Başvuru ile ilgili olarak istenen bilgi ve belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulun-
duğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“MADDE 11 – (1) Sınav komisyonları şu esaslara göre oluşturulur ve düzenlenir:
a) Merkezi sınav komisyonu: Komisyon, başkanı en az albay rütbesinde ve biri öğretim

elemanı olmak üzere üç personelden oluşur. Komisyon, Bakan oluru ile belirlenir. Komisyon,
sınavların mevzuata uygun olarak yapılmasını takip ve kontrol eder.

b) Fiziki kontrol komisyonu: Adayların; fiziki yeterlilik testi öncesi, boy kilo değerle-
rinin ölçülmesi ve bedeni şartları karşılama durumları ile renk körlüğü, vücudunda jilet izi bu-
lunmamak, el ve yüz bölgesi ile yazlık üniforma giyildiğinde vücudun görünen yerlerinde tatuaj
bulunmamak hususları ile fazla veya eksik uzuvlarının olup olmadığının değerlendirilmesi
amacıyla temin merkezleri tarafından belirlenen yeteri kadar subay, astsubay, tabip ve yardımcı
sağlık personelinden oluşur.

c) Fiziki yeterlilik sınav komisyonu: Bir üstsubay başkanlığında iki beden eğitimi öğ-
retim elemanı olmak üzere yeterli sayıda personelden oluşur.

ç) Mülakat komisyonu: İçişleri Bakanının, biri öğretim elemanı (sivil veya subay) ile
biri psikolog veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu olmak üzere görevlen-
direceği beş personelden oluşur. İçişleri Bakanınca üyeler arasından biri başkan olarak görev-
lendirilir. İhtiyaca göre birden fazla mülakat sınav komisyonunun kurulması halinde, personelin
hangi mülakat sınav komisyonunda görev yapacağı, mülakatın yapılacağı gün, ilgili personelin
ve personel temin merkezinden yetkili bir personelin hazır bulunduğu ortamda kura ile belir-
lenir ve müşterek tutanakla imza altına alınır.

d) İtiraz karar komisyonu: Komisyonlarca yapılan değerlendirmeler üzerinde denetim
yapmak üzere Temin Merkezi Komutanı/Daire Başkanı, Akademi Başkan Yardımcısı, Eğitim
Merkez Komutanı ve bir tabip olmak üzere dört personelden oluşur. Komisyon salt çoğunlukla
karar alır; eşitlik halinde başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

e) Sınavın özelliğine göre ihtiyaç duyulması halinde, temin merkezinin teklifi ve baş-
kanlık kararı ile bu maddedeki komisyonlar dışında temin faaliyetlerini kolaylaştırıcı idari ko-
misyonlar oluşturulabilir.

(2) Temin Merkezince aday sayısı ve işlemlerin yoğunluğu dikkate alınarak Başkanlıkla
koordineli olarak her alanda birden fazla komisyon oluşturulabilir. İhtiyaç duyulması halinde
bahse konu komisyonlarda öğretim elemanı, Başkanlık tarafından görevlendirilir.

(3) Fiziki kontrol komisyonu ile fiziki yeterlilik sınav komisyonu kararlarına itiraz talebi
olan adaylar itiraz karar komisyonu tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında itiraz sebebi
konu ile ilgili bir başka komisyonda tekrar sınava tabi tutulabilirler. İtiraz karar komisyonunun
kararları nihai karar niteliğindedir. 

(4) Komisyonların görevleri ve çalışma esasları Başkanlıkla koordineli olarak Temin
Merkezince hazırlanan yönerge ile belirlenir.”
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MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Sınav merkezleri ve sınav tarihleri kesinleşip ilan edildikten sonra değiştirilemez.
Adayların kendilerine tahsis edilen tarihte sınava girmeleri zorunludur, ancak adayların hastalık,
yaralanma gibi sebeplerle belirtilen tarihte sınava katılamayacağı durumlarda devlet hastane-
lerinden aldıkları raporu ibraz etmeleri halinde, sınav takvimi içerisindeki uygun görülen başka
bir tarihte sınava alınabilir; sınav tarihi, son sınav gününe gelen aday için bu hüküm uygulan-
maz.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kal-
dırılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 17 – (1) Adayların başarı sıralamasına esas SUEM giriş puanı;
a) Astsubay kaynaklı olan adaylar için, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığının

belirlediği branş kontenjanları doğrultusunda ayrı ayrı ALES puanının %40’ı, fiziki yeterlilik
sınavı puanının %20’si, VKİ puanının %10’u ve mülakat sınavı puanının %30’unun toplamı
olarak belirlenir. Adaylar arasından başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla;
ALES puanı, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanı, VKİ puanının yüksekliği esas alınır. Bun-
larda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

b) Sivil kaynaklı adaylar için, KPSS puanının % 30’u, ALES puanının %10’u, fiziki
yeterlilik sınavı puanının %20’si, VKİ puanının %10’u ve mülakat sınavı puanının %30’unun
toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; Başvuru Sıralamaya
Esas Puanı, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanı, VKİ puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda
da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

c) Jandarma Genel Komutanlığında ve Sahil Güvenlik Komutanlığında pilot, tabip ve
bando branşları ile Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı gemilerde güverte ve makine bölümün-
de istihdam edilmek üzere SUEM’e girecek sivil kaynaklı adaylar için KPSS ve ALES notunun
ihtiyaç halinde istenmemesi durumunda, başarı sıralaması puanı, fiziki yeterlilik sınavı puanının
%40’ı, VKİ puanının %10’u ve mülakat sınavı puanının %50’sinin toplamıdır. Adaylar arasında
başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanı,
VKİ puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday
tercih edilir.

(2) SUEM giriş puanına göre erkek, kadın, astsubay kaynaklı olan adaylar ve dış kay-
naktan şehit ve malul eş ve çocukları için asıl, yedek ve başarısız olmak üzere ayrı ayrı sınav
sonuç listesi düzenlenir. Sivil kaynaklı erkek ve kadın adaylar için asıl adayların en az bir katına
tekabül eden sayıda yedek aday listesi, en yüksek puandan başlanarak belirlenir. Astsubay kay-
naklı olan adaylar ile şehit ve malul eş ve çocukları için asıl adayların % 30’una tekabül eden
sayıda yedek aday listesi, en yüksek puandan başlanarak belirlenir.

(3) Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Temin Mer-
kezince ilan edilir. Asıl ve yedek adaylar ile ilgili güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması
işlemlerine başlanır.

(4) Sınav evrakı Temin Merkezince bir yıl süreyle, dava konusu olmuşsa davanın kesin
karara bağlanmasına kadar ilgili birimde saklanır ve bu sürenin bitiminde tutanakla imha edi-
lir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 18 – (1) Yapılan sınavlarda başarılı olan asıl ve yedek adaylar Temin Mer-

kezi tarafından Sağlık Yönetmeliğindeki hükümlere göre Sağlık Raporu almak üzere tam te-
şekküllü hastanelere sevk edilirler.
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(2) “Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Olur” sağlık raporunu alan adaylar geçici kayıt yap-
tırmak üzere SUEM’e müracaat ederler. Astsubay kaynaklı adaylardan görevin sebep ve tesiri
ile vazife veya harp malullüğü aylığı bağlananlar ile Sosyal Güvenlik Kurumunca haklarında
vazife veya harp malulü olduğuna karar verilenlerden “Subay olarak sınıfının veya branşının
uygun kadro görev yerlerinde görev yapar.” kararlı sağlık raporu istenir. Sahil Güvenlik Ko-
mutanlığında bağlısı gemilerde istihdam edilmek üzere başvuran adaylardan ilave olarak; Ge-
miadamları Sağlık Yönergesinde belirtilen, gemi adamlarında sınıf yeterlilikleri açısından ara-
nacak sağlık şartlarını taşıdığını gösteren “Gemiadamı Olur Sağlık Raporu”nu bu raporu ver-
meye yetkili sağlık kuruluşlarından alması istenir. “Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Olur” sağlık
raporunu aldığı halde “Gemiadamı Olur Sağlık Raporunu” alamayan veya “Gemiadamı Olamaz
Sağlık Raporu” alan adayların geçici kayıtları yapılmaz.

(3) Sağlık Yönetmeliğindeki şartları haiz olmayan ve olumsuz rapor verilen adayların
geçici kayıtları yapılmaz.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 19 – (1) SUEM’e, kesin başarı listesine göre planlanmış ve olumlu sağlık

raporunu almış asıl adayların geçici kayıtları yapılır. Geçici kayıtları yapılan adayların sağlık
kurulu raporları Kayıt Kabul Komisyonunca incelenir. Raporunda eksiklik görülen adayların
eksiklikleri tamamlatılır. Gerekirse öğrenci yeniden muayene ettirilebilir.

(2) Eksiklerini tamamlamayan, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olum-
suz olan, Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen nitelikleri taşımadıkları anlaşılan veya yeniden mua-
yene sonucunda Sağlık Yönetmeliğindeki şartları haiz olmadığı anlaşılan, adayların Başkan-
lıkça ilişikleri kesilir.

(3) Geçici kayıtlara başvuru, bizzat adayın kendisi tarafından yapılır.”
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 20 – (1) SUEM’e geçici kaydı yapılan adaylar Başkanlığın belirleyeceği

takvim doğrultusunda intibak eğitimine tabi tutulurlar. İntibak eğitiminin nerede yapılacağı
Başkanlıkça belirlenir. Eğer Başkanlık dışında bir yerde yapılacaksa intibak eğitimindeki esas-
ları içeren bir protokol hazırlanır. Bu süre içinde adayların güvenlik soruşturmaları ve arşiv
araştırmaları başlatılır. Yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ile ilgili sonuçlar
Başkanlık Yönetim Kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır. İntibak eğitimi süresi içinde
güvenlik soruşturmaları ve arşiv araştırmaları tamamlanamayan adayların işlemlerine eğitim-
öğretim döneminde devam edilir.

(2) Geçici kayıt ve intibak eğitimi süresince adayların SUEM öğrencisi olup olamaya-
caklarına dair sağlık kurulu raporları ve buna bağlı olarak yapılacak tetkik ve tedaviler hariç
diğer sağlık giderleri, iaşe ve ibateleri Başkanlıkça karşılanır.

(3) Geçici kayıt ve intibak eğitimi süresince suç işleyen adayların idari soruşturmaları
ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“MADDE 21 – (1) Sağlık kurulu raporunu Temin Merkezince belirlenecek takvim için-

de getirmeyen veya hakkında “Muvazzaf veya Sözleşmeli Subay Olamaz” raporu verilen aday-
ların yerine yedek adaylar sırasıyla çağrılır. Çağrılan adaylardan sağlık raporu bulunmayanlar
sağlık raporu almaları için Kayıt Kabul Komisyonunca belirlenecek bir süre verilerek tam te-
şekküllü hastanelere sevk edilirler. Bunlardan verilen süre içerisinde geçici kayıt için başvuruda
bulunmayan veya hakkında “Muvazzaf veya Sözleşmeli Subay Olamaz” raporu düzenlenen
adayların yerine yedek adaylar sırasıyla çağrılarak yukarıdaki usul tekrarlanır.

(2) Geçici kayıt sırasında, SUEM’e giremeyecekleri anlaşılan, eksik belge getiren, in-
tibak eğitiminin başladığı günün mesai bitimine kadar başvuruda bulunmayan, SUEM’den ay-
rılan veya vefat eden adayların yerine yedek adaylar sırası ile çağrılır. Çağrılan yedek aday,
kendine tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç üç işgünü içinde SUEM'e evrakları ile birlikte
gelerek müracaatta bulunur. Çağrılan adaylardan sağlık raporu bulunmayanlar sağlık raporu
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almaları için Kayıt Kabul Komisyonunca belirlenecek bir süre verilerek tam teşekküllü hasta-
nelere sevk edilirler. Bu süre içinde müracaat etmeyen ya da eksik belge ile gelen adaylar hak-
larını kaybetmiş sayılırlar ve bu adayların geçici kayıtları yapılmaz. Bu adayların dosyaları Te-
min Merkezi tarafından işlemden kaldırılır. Bunların yerine de yine aynı usulle yedek aday ça-
ğırma işlemi yapılır.

(3) İntibak eğitiminin üçte ikisi tamamlandıktan sonra kontenjan doldurulmamış olsa
dahi yedek aday çağrılmaz.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle SUEM’den ayrılan veya
çıkarılan adaylar bir daha SUEM giriş sınavlarına başvuruda bulunamazlar. Bu durum, ayrılan
veya çıkarılan adaylara yazılı olarak tebliğ edilir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 23 – (1) Geçici kaydı yapılan adayların 9 uncu maddede belirtilen esaslara

göre Başkanlıkça güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlattırılır. Güvenlik soruş-
turması ve arşiv araştırması ile sağlık kurulu raporu sonucu olumlu olan adayların kesin kayıt-
ları yapılır.

(2) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz olan, Sağlık Yeteneği Yönet-
meliğinde belirtilen nitelikleri taşımadıkları anlaşılan, istifa eden, vefat eden veya giriş şartla-
rında belirtilen yükseköğretim kurumlarından Başkanlıkça belirlenecek tarihe kadar mezun
olamayan adayların öğrenciliği sonlandırılır ve dosyaları SUEM Komutanlığı tarafından Baş-
kanın onayı ile işlemden kaldırılmak üzere Başkanlığa gönderilir.

(3) Asıl adaylardan, eğitim-öğretim döneminin başlangıcına kadar, yedek adaylar için
Başkanlıkça belirlenen süre içerisinde noterden tasdikli yüklenme senedi getirilmesi istenir,
yüklenme senedinin getirilmemesi hâlinde adayın dosyası işlemden kaldırılmak üzere Başkan-
lığa gönderilir. Yüklenme senedi miktarı, her eğitim-öğretim dönemi için Jandarma Genel Ko-
mutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı görüşleri alınarak Başkanlık tarafından belirlenir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi yü-
rürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) ASEM giriş sınavına başvurular elektronik ortam üzerinden Temin Merkezi tara-
fından belirlenen tarihler arasında alınır.

(3) Adayların KPSS taban puanı ve puan türü Bakanlık onayıyla belirlenir. İlan edilen
KPSS taban puanına göre yeterli sayıda müracaatın olmadığı durumlarda, taban puanı Bakanlık
onayıyla değiştirilebilir. Başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere her bir
adayın Başvuru Sıralamaya Esas Puanı en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve
o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar adaylar çağrılır.
Ancak, şehit ve malul eş ve çocukları için bu hüküm uygulanmaz. Sahil Güvenlik Komutanlığı
bağlısı gemilerde güverte ve makine bölümünde, Jandarma Genel Komutanlığında ve Sahil
Güvenlik Komutanlığında sağlık ve bando branşlarında istihdam edilmek üzere ASEM'e gire-
cek adaylar için KPSS notunun ihtiyaç halinde istenmemesi durumunda başvurusu kabul edilen
tüm adaylar seçme sınavlarına çağrılır.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fık-
raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Uzman jandarma ve uzman erbaş kaynaklı adaylar, belirlenen başvuru tarihleri
içerisinde, bağlı bulundukları ildeki karargâh ve kurum amirliklerine bir talep formu ve ekinde
30 uncu maddedeki başvuruda istenen bilgiler ile müracaat ederler. Ücretsiz izinli olan veya
geçici görevli bulunan personel, başvurularını asli kadrolarının bulunduğu birim amirliklerine
yaparlar.
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(2) Birlik, karargâh ve kurumlarca, astsubaylık sınavına katılacak personelin hazırladığı
evrak birliklerince incelenir, talep formu, birlik komutanı kanaat formu faaliyet takvimine uy-
gun olarak Temin Merkezine gönderilir.”

“(4) Müracaatlar, Temin Merkezince değerlendirilir, sicil, ceza, mahkeme, hizmet yılı
vb. durumlarının tespiti ile istihbari yönden incelenmek üzere Jandarma Genel Komutanlığı
veya Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderilir ve aranılan şartları taşıdığı tespit edilenlerin
müracaatı kabul edilir.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 29 – (1) ASEM’e başvuru yapacak uzman jandarma ve uzman erbaş kay-

naklı adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:
a) Astsubaylık için sınava müracaat tarihinde değerlendirme notu veya puanı ortalaması,

değerlendirmeye ilişkin tam notun veya puanın yüzde seksen ve daha yukarısı olmak,
b) 25 inci maddedeki şartları haiz olmak,
c) Ek-1’de örneği bulunan Birlik Komutanları Kanaat Raporunun olumlu olması,
ç) Haklarında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirecek suçlardan

dolayı adli veya idari soruşturma yapılıyor olmamak,
d) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,
e) AGYS’de Bakanlık onayıyla belirlenen puan türünden taban puan veya üzerinde

puan almış olmak.
(2) ASEM’e başvuru yapacak sivil kaynaklı adaylarda ise aşağıdaki şartlar aranır:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) 25 inci maddedeki şartlara haiz olmak,
c) KPSS’de Bakanlık onayıyla belirlenen puan türünden taban puanı veya üzerinde

puan almış olmak,
ç) Şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarının başvurularında, (c) bendinde belirlenen

puanın en az % 80’ini almış olmak,
d) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
e) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
f) 5237 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın

kendisinin ve evli ise eşinin;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar

verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
2) Affa uğramış, para cezasına çevrilmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılma-

sına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynak-
lanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan
dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya
kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak, 

3) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına
fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bu-
lunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü
eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu
veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuş-
turma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler
nedeniyle hüküm giymemiş olmak.

g) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye bulunmadığına dair beyan sunmak,
ğ) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplan-

tılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,
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h) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya gö-
rüyor olmamak,

ı) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
i) Sağlık Yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler hariç olmak üzere, herhangi

bir nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik
eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak veya bu okulların yeterlilik sına-
vından başarısız olmamak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jan-
darma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında subay, astsubay, uzman jandarma,
uzman erbaş veya sözleşmeli erbaş/er olarak görevli iken ayrılmamış veya çıkarılmış olma-
mak,

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

k) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,
l) Hamile olmamak.
(3) ASEM’e başvuran adayların birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen şartlardan herhangi

birini taşımadıkları anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime
başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.

(4) Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı gemilerde güverte ve makine bölümünde istih-
dam edilmek üzere ASEM’e girecek sivil kaynaklı adaylar için, ihtiyaç duyulması halinde
KPSS notu istenmez. Bu husus Başkanlıkça Sahil Güvenlik Komutanlığı ile koordine edilir.

(5) Jandarma Genel Komutanlığında ve Sahil Güvenlik Komutanlığında sağlık ve bando
branşlarında istihdam edilmek üzere ASEM’e girecek sivil kaynaklı adaylar için, ihtiyaç du-
yulması halinde KPSS notu istenmez. Bu husus Başkanlıkça Jandarma Genel Komutanlığı ve
Sahil Güvenlik Komutanlığı ile koordine edilir.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Başvuruda istenen bilgi ve belgeler
MADDE 30 – (1) Adaylar; 
a)  T.C. kimlik numarasını, 
b) Adli sicil ve arşiv kaydı olmadığı bilgisini, 
c) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme bilgisini,
ç) Başvuru sırasında herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına

üye olmadığına dair beyanı,
d) Uzman jandarmalar ve uzman erbaşlar hariç KPSS sonuç bilgilerini,
e) Uzman jandarmalar ve uzman erbaşlar için AGYS sonuç bilgilerini,
f) Sivil kaynaklı adaylar için askerlik ile ilişkisinin bulunmadığı bilgisini,
g) Lisans veya lisansüstü mezuniyet bilgisini veya Başkanlıkça belirlenecek tarihe kadar

mezun olabilecek durumda olanların öğrenci belgesine ilişkin bilgisini,
içeren ve biyometrik fotoğrafın yer aldığı yazılı veya Kurumca kabul edilen ve elek-

tronik ortamda düzenlenen sınav başvuru formu ile başvuru yapar.
(2) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocuklarından başvuru yapacak adaylar, onay-

lı şehit veya malullük belgesini yazılı veya elektronik ortamda yaptığı başvurusuna ekler. Elek-
tronik ortamda başvuru yapılmış ise bu adaylar sınav esnasında belgenin aslını ibraz eder.

(3) Temin merkezince, aday tarafından verilen bilgilerin doğrulamasının yapılamaması
veya ilave bilgilere ihtiyaç duyulması halinde başvuru sahibinden ayrıca belge talep edilebilir.

(4) Başvuru ile ilgili olarak istenen bilgi ve belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulun-
duğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır.”
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MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 31 – (1) Sınav komisyonları şu esaslara göre oluşturulur ve düzenlenir:
a) Merkezi sınav komisyonu: Komisyon, başkanı en az albay rütbesinde ve biri öğretim

elemanı olmak üzere üç personelden oluşur. Komisyon, Bakan oluru ile belirlenir. Komisyon
sınavların mevzuata uygun olarak yapılmasını takip ve kontrol eder.

b) Fiziki kontrol komisyonu: Adayların, fiziki yeterlilik testi öncesi, boy-kilo değerle-
rinin ölçülmesi ve bedeni şartları karşılama durumları ile renk körlüğü, vücudunda jilet izi bu-
lunmamak, el ve yüz bölgesi ile yazlık üniforma giyildiğinde vücudun görünen yerlerinde tatuaj
bulunmamak, fazla veya eksik uzuvlarının olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla temin
merkezleri tarafından belirlenen yeteri kadar subay, astsubay,  tabip ve yardımcı sağlık perso-
nelinden oluşur.

c) Fiziki yeterlilik sınav komisyonu: Bir üstsubay başkanlığında iki beden eğitimi öğ-
retim elemanı olmak üzere yeterli sayıda personelden oluşur.

ç) Mülakat komisyonu: İçişleri Bakanının, biri öğretim elemanı (sivil veya subay) ile
biri psikolog veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu olmak üzere görevlen-
direceği beş personelden oluşur. İçişleri Bakanınca üyeler arasından biri başkan olarak görev-
lendirilir. İhtiyaca göre birden fazla mülakat sınav komisyonunun kurulması halinde, personelin
hangi mülakat sınav komisyonunda görev yapacağı, mülakatın yapılacağı gün, ilgili personelin
ve personel temin merkezinden yetkili bir personelin hazır bulunduğu ortamda kura ile belir-
lenir ve müşterek tutanakla imza altına alınır.

d) İtiraz karar komisyonu: Komisyonlarca yapılan değerlendirmeler üzerinde denetim
yapmak üzere Temin Merkezi Komutanı/Daire Başkanı, Akademi Başkan Yardımcısı, Eğitim
Merkez Komutanı ve bir tabip olmak üzere dört personelden oluşur. Komisyon salt çoğunlukla
karar alır; eşitlik halinde başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. 

(2) Temin Merkezince aday sayısı ve işlemlerin yoğunluğu dikkate alınarak Başkanlıkça
koordineli olarak her alanda birden fazla komisyon oluşturulabilir. İhtiyaç duyulması halinde
bahse konu komisyonlarda öğretim elemanı, Başkanlık tarafından görevlendirilir.

(3) Sınavın özelliğine göre ihtiyaç duyulması halinde, temin merkezinin teklifi ve baş-
kanlık kararı ile bu maddedeki komisyonlar dışında temin faaliyetlerini kolaylaştırıcı idari ko-
misyonlar oluşturulabilir. 

(4) Fiziki kontrol komisyonu ile fiziki yeterlilik sınav komisyonu kararlarına itiraz talebi
olan adaylar itiraz karar komisyonu tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında itiraz sebebi
konu ile ilgili bir başka komisyonda tekrar sınava tabi tutulabilirler. İtiraz karar komisyonunun
kararları nihai karar niteliğindedir. 

(5) Komisyonların görevleri ve çalışma esasları Başkanlıkla koordineli olarak Temin
Merkezince hazırlanan yönerge ile belirlenir.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 32 – (1) Astsubaylığa geçiş yapmak isteyen uzman jandarma ve uzman er-

başlar Akademi veya ÖSYM veya belirlenecek üniversite tarafından Temin Merkezi adına ya-
pılan Astsubaylığa Geçiş Genel Yetenek Sınavına (AGYS) girerler. Bu sınavın tarihi ve başvuru
esasları Başkanlıkla koordine edilerek Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Ko-
mutanlığı tarafından duyurulur.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Sınav merkezleri ve sınav tarihleri kesinleşip ilan edildikten sonra değiştirilemez.
Adayların kendilerine tahsis edilen tarihte sınava girmeleri zorunludur, ancak adaylar hastalık,
yaralanma gibi sebeplerle belirtilen tarihte sınava katılamayacağı durumlarda devlet hastane-
lerinden aldıkları raporu ibraz etmeleri halinde, sınav takvimi içerisindeki uygun görülen başka
bir tarihte sınava alınabilir, sınav tarihi, adayın müracaat ettiği branşa ait son sınav gününe
gelen aday için bu hüküm uygulanmaz.”
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MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kal-
dırılmıştır.

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 38 – (1) Adayların başarı sıralamasına esas ASEM giriş puanı;
a) Uzman jandarma ve uzman erbaş kaynaklı adaylar için, AGYS puanının %40'ı, fiziki

yeterlilik sınavı puanının %20’si, VKİ puanının %10’u ve mülakat sınavı puanının % 30'unun
toplamıdır. Adaylar arasından başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; AGYS
puanı, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanı, VKİ puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da
eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

b) Sivil kaynaklı adaylar için; KPSS puanının %40'ı, fiziki yeterlilik sınavı puanının
%20’si, VKİ puanının %10’u ve mülakat sınavı puanının %30’unun toplamıdır. Başarı sırala-
ması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS puanı, mülakat puanı, fiziki yeterlilik
puanı, VKİ puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan
aday tercih edilir.

c) Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı gemilerde güverte ve makine bölümünde, Jan-
darma Genel Komutanlığında ve Sahil Güvenlik Komutanlığında sağlık ve bando branşlarında
istihdam edilmek üzere ASEM’e girecek sivil kaynaklı adaylar için KPSS notunun ihtiyaç ha-
linde istenmemesi durumunda, başarı sıralaması puanı, fiziki yeterlilik sınavı puanının %40’ı,
VKİ puanının %10’u ve mülakat sınavı puanının %50’sinin toplamıdır. Adaylar arasından ba-
şarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanı,
VKİ puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday
tercih edilir.

(2) ASEM giriş puanına göre erkek, kadın, uzman jandarmalar, uzman erbaşlar ve dış
kaynaktan şehit ve malul eş ve çocukları için asıl, yedek ve başarısız olmak üzere ayrı ayrı
sınav sonuç listesi düzenlenir. Sivil kaynaklı erkek ve kadın adaylar için asıl adayların en az
bir katına tekabül eden sayıda yedek aday listesi, en yüksek puandan başlanarak belirlenir. Uz-
man jandarma, uzman erbaş kaynaklı olan adaylar ile şehit veya vazife malulü eş veya çocukları
için asıl adayların % 30’una tekabül eden sayıda yedek aday listesi, en yüksek puandan başla-
narak belirlenir.

(3) Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Temin Mer-
kezince ilan edilir. Asıl ve yedek adaylar ile ilgili güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması
işlemlerine başlanır.

(4) Sınav evrakı Temin Merkezince bir yıl süreyle, dava konusu olmuşsa davanın kesin
karara bağlanmasına kadar saklanır ve bu sürenin bitiminde tutanakla imha edilir.”

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 39 – (1) Yapılan sınavlarda başarılı olan asıl ve yedek adayların Temin Mer-

kezi tarafından Sağlık Yönetmeliğindeki hükümlere göre sağlık raporu almak üzere Sağlık Ba-
kanlığınca belirlenen rapor vermeye yetkili tam teşekküllü devlet veya araştırma hastanelerine
sevk edilmeleri sağlanır.

(2) “Jandarma veya Sahil Güvenlik Branşında Muvazzaf veya Sözleşmeli Astsubay
Olur” sağlık raporunu alan adaylar geçici kayıt yaptırmak üzere ASEM’e müracaat ederler.
Uzman jandarma ve uzman erbaş kaynaklı adaylardan görevin sebep ve tesiri ile vazife veya
harp malullüğü aylığı bağlananlar ile Sosyal Güvenlik Kurumunca haklarında vazife veya harp
malulü olduğuna karar verilenlerden “Astsubay Olarak Uygun Branşlarda Astsubay Olur” sağ-
lık raporu istenir.

(3) Sağlık Yönetmeliğindeki şartları haiz olmayan ve olumsuz rapor verilen adayların
geçici kayıtları yapılmaz.”

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 40 – (1) ASEM’e, kesin başarı listesine göre planlanmış ve olumlu sağlık

raporunu almış asıl adayların geçici kayıtları yapılır. Geçici kayıtları yapılan adayların sağlık
kurulu raporları Kayıt Kabul Komisyonunca incelenir. Raporunda eksiklik görülen adayların
eksiklikleri tamamlatılır. Gerekirse öğrenci yeniden muayene ettirilebilir.
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(2) Eksiklerini tamamlamayan, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olum-
suz olan, Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen nitelikleri taşımadıkları anlaşılan veya yeniden mua-
yene sonucunda Sağlık Yönetmeliğindeki şartları haiz olmadığı anlaşılan adayların Başkanlıkça
ilişikleri kesilir.

(3) Geçici kayıtlara başvuru, bizzat adayın kendisi tarafından yapılır.”
MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 41 – (1) ASEM’e geçici kaydı yapılan adaylar Başkanlığın belirleyeceği

takvim doğrultusunda intibak eğitimine tabi tutulurlar. İntibak eğitiminin nerede yapılacağı
Başkanlıkça belirlenir. Eğer Başkanlık dışında bir yerde yapılacaksa intibak eğitimindeki esas-
ları içeren bir protokol hazırlanır. Bu süre içinde adayların güvenlik soruşturmaları ve arşiv
araştırmaları başlatılır. Yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ile ilgili sonuçlar
Başkanlık Yönetim Kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır. İntibak eğitimi süresi içinde
güvenlik soruşturmaları ve arşiv araştırmaları tamamlanamayan adayların işlemlerine eğitim-
öğretim döneminde devam edilir.

(2) Geçici kayıt ve intibak eğitimi süresince adayların ASEM öğrencisi olup olamaya-
caklarına dair sağlık kurulu raporları ve buna bağlı olarak yapılacak tetkik ve tedaviler hariç
diğer sağlık giderleri, iaşe ve ibateleri Başkanlıkça karşılanır.

(3) Geçici kayıt ve intibak eğitimi süresince suç işleyen adayların idari soruşturmaları
ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.”

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 42 – (1) Sağlık kurulu raporunu Temin Merkezince belirlenecek takvim için-

de getirmeyen veya hakkında “Muvazzaf veya Sözleşmeli Astsubay Olamaz” raporu verilen
adayların yerine yedek adaylar sırasıyla çağrılır. Çağrılan adaylardan sağlık raporu bulunma-
yanlar sağlık raporu almaları için Kayıt Kabul Komisyonunca belirlenecek bir süre verilerek
tam teşekküllü hastanelere sevk edilirler. Bunlardan verilen süre içerisinde geçici kayıt için
başvuruda bulunmayan veya hakkında “Muvazzaf veya Sözleşmeli Astsubay Olamaz” raporu
düzenlenen adayların yerine yedek adaylar sırasıyla çağrılarak yukarıdaki usul tekrarlanır.

(2) Geçici kayıt sırasında ASEM’e giremeyecekleri anlaşılan, eksik belge getiren, inti-
bak eğitiminin başladığı günün mesai bitimine kadar başvuruda bulunmayan, ASEM’den ay-
rılan veya vefat eden adayların yerine yedek adaylar sırası ile çağrılır. Çağrılan yedek aday,
kendine tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç üç işgünü içinde ASEM'e evrakları ile birlikte
gelerek müracaatta bulunur. Çağrılan adaylardan sağlık raporu bulunmayanlar sağlık raporu
almaları için Kayıt Kabul Komisyonunca belirlenecek bir süre verilerek tam teşekküllü hasta-
nelere sevk edilirler. Bu süre içinde müracaat etmeyen ya da eksik belge ile gelen adaylar hak-
larını kaybetmiş sayılırlar ve bu adayların geçici kayıtları kayıt kabulleri yapılmaz. Bu adayların
dosyaları ASEM tarafından işlemden kaldırılır. Bunların yerine de yine aynı usulle yedek aday
çağırma işlemi yapılır.

(3) İntibak eğitiminin üçte ikisi tamamlandıktan sonra kontenjan doldurulmamış olsa
dahi yedek aday çağrılmaz.”

MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Sağlık hükümleri hariç, ASEM’den ayrılan veya çıkarılan adaylar bir daha ASEM
giriş sınavlarına başvuruda bulunamazlar. Bu durum, çıkarılan adaylara yazılı olarak tebliğ
edilir.”

MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 44 – (1) Geçici kaydı yapılan adayların 29 uncu maddede belirtilen esaslara

göre Başkanlıkça güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlattırılır. Güvenlik soruş-
turması ve arşiv araştırması ile sağlık kurulu raporu sonucu olumlu olan adayların kesin kayıt-
ları yapılır.
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(2) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz olan, Sağlık Yönetmeliğinde
belirtilen nitelikleri taşımadıkları anlaşılan, istifa eden, vefat eden veya giriş şartlarında belir-
tilen yükseköğretim kurumlarından Başkanlıkça belirlenecek tarihe kadar mezun olamayan
adayların öğrenciliği sonlandırılır ve dosyaları ASEM Komutanlığı tarafından Başkanın onayı
ile işlemden kaldırılmak üzere Başkanlığa gönderilir.

(3) Asıl adaylardan, eğitim-öğretim döneminin başlangıcına kadar, yedek adaylar için
Başkanlıkça belirlenen süre içerisinde noterden tasdikli yüklenme senedi getirilmesi istenir,
yüklenme senedinin getirilmemesi hâlinde adayın dosyası işlemden kaldırılmak üzere Başkan-
lığa gönderilir. Yüklenme senedi miktarı, her eğitim-öğretim dönemi için Jandarma Genel Ko-
mutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı görüşleri alınarak Başkanlık tarafından belirlenir.”

MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğe 47/A maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki mad-
deler eklenmiştir.

“Ön sözleşme ve ilk sözleşmenin yapılması
MADDE 47/B – (1) Ön sözleşme ve ön sözleşmeden sonraki ilk sözleşmeyi yapmaya

Başkanlık yetkilidir.
Adaylara müktesep hak verilmesi ile malul durumdaki adayların sınav ve sağlık

işlemleri
MADDE 47/C – (1) Aşağıda belirtilen haller Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil

Güvenlik Komutanlığınca değerlendirilerek, bu durumdaki personele bir defaya mahsus mük-
tesep hak verilip verilmeyeceği karara bağlanır:   

a) Astsubay kaynaklı SUEM adaylarından seçme sınavlarına katılmaya hakkı olan per-
sonelin, görev esnasında sınava katılamayacak derecede yaralanması halinde veya hamilelik
durumunda,

b) Uzman jandarma ve uzman erbaş kaynaklı ASEM adaylarından seçme sınavlarına
katılmaya hakkı olan personelin, görev esnasında sınava katılamayacak derecede yaralanması
halinde.                                                              

(2) Terörle Mücadele Kanunu kapsamında malul olup göreve devam eden Jandarma
Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli adayların sağlık durumu; SUEM'e
başvuranlar için vazife malulü olan subayların sağlık yeteneklerine göre, ASEM'e başvuranlar
için ise vazife malulü olan astsubayların sağlık yeteneklerine göre değerlendirilir. 

(3) Terörle Mücadele Kanunu kapsamında malul olup göreve devam eden Jandarma
Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli olan adaylardan, sağlık raporuna
istinaden, fiziki yeterlilik sınavına katılmaya uygun olmayanların başarı sıralamasına esas pua-
nı; ALES/AGYS puanının %50'si ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamı olarak belir-
lenir.

(4) Terörle Mücadele Kanunu kapsamında malul olup göreve devam eden adayların
kontenjanı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının teklifi ve Bakanlık
onayı ile ayrıca belirlenir.”

MADDE 34 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 35 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

8/11/2016 29882

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 18/4/2017 30042
2- 24/6/2017 30106
3- 27/2/2018 30345
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İçişleri Bakanlığından:

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI FAKÜLTE VE

MESLEK YÜKSEKOKULLARI TEMİN YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 20/4/2017 tarihli ve 30044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Jandarma

ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Fakülte ve Meslek Yüksekokulları Temin Yönetme-

liğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) ve (ö) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,

(r) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ı) Yazılı sınav: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan

yükseköğretime geçiş sınavını,”

“ö) Şehit veya malul eş veya çocukları: Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutan-

lığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya ço-

cukları ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinin

birinci fıkrasının (h) ve (j) bentleri kapsamında olanların eş veya çocuklarını,”

“s) Kayıt Kabul Komisyonu: Kayıt ve kabulle ilgili işlemleri yapmak üzere Fakülte

için Dekanlık, MYO için MYO Komutanlığı tarafından görevlendirilen komisyonu,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“b) Şehit veya malul eş veya çocukları ile ilgili kontenjan Jandarma Genel Komutanlığı

ve Sahil Güvenlik Komutanlığı teklifi ve Bakanlık onayı ile ayrıca belirlenir. Bu sayı Fakülte

ve Meslek Yüksekokulu öğrencileri için ayrı ayrı belirlenir. Genel sıralama içinde başarılı olan

adaylar bu kontenjan dışında değerlendirilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(3) Fakülte ve Meslek Yüksekokulları için sıralamaya esas yazılı sınav puan türü veya

türleri ile taban puanı, Bakanlık onayıyla belirlenir. Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar

ayrı ayrı olmak üzere her bir adayın belirlenen tür veya türlerdeki yazılı sınav puanı en yüksek

puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kon-

tenjanının en az on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır. Ancak, şehit

veya vazife malullerinin eş veya çocukları sıralama gözetmeksizin şahsen müracaatta bulunmak

üzere çağrılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (k) bentleri

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

“e) Yazılı sınava katılmış ve Bakanlık onayıyla belirlenen taban puan veya üzerinde

not almış olmak, şehit veya vazife malullerinin eş ve çocukları için Bakanlık onayıyla belirlenen

taban puanın en az % 80’ini almış olmak,”

“k) Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler hariç; herhangi

bir nedenle askeri okullardan, Emniyet Teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik

eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak, sivil okullardan çıkarılmamış ol-

mak,”
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MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir. 

“Başvuruda istenen bilgi ve belgeler

MADDE 9 – (1) Adaylar; 

a) T.C. kimlik numarasını,

b) Adli sicil ve arşiv kaydı olmadığı bilgisini,

c) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme bilgisini,

ç) Başvuru sırasında herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına

üye olmadığına dair beyanı,

d) Yazılı sınav sonuç bilgilerini,

e) Başvuru tarihi itibarıyla son üç ay içinde tek tabipten alınmış “Spor Yapar” raporu

bilgisini,

f) Lise mezuniyet bilgisini veya Başkanlıkça ilan edilecek geçici kayıt tarihine kadar

mezun olabilecek durumda olan adaylar için öğrenci belgesine ilişkin bilgisini,

içeren ve biyometrik fotoğrafın yer aldığı yazılı veya Kurumca kabul edilen elektronik

ortamda düzenlenen sınav başvuru formu ile başvuru yapar.

(2) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocuklarından başvuru yapacak adaylar, onay-

lı şehit veya malullük belgesini yazılı veya elektronik ortamda yaptığı başvurusuna ekler. Elek-

tronik ortamda başvuru yapılmış ise bu adaylar sınav esnasında belgenin aslını ibraz eder. 

(3) Adaylar sahip oldukları Sporcu Lisansları veya Eğitim Sertifikaları ve benzeri bel-

geleri başvurularına ekleyebilir.

(4) Temin merkezince, aday tarafından verilen bilgilerin doğrulamasının yapılamaması

veya ilave bilgilere ihtiyaç duyulması halinde başvuru sahibinden ayrıca belge talep edilebilir.

(5) Başvuru ile ilgili olarak istenen bilgi ve belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulun-

duğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (f) bentleri

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“b) Fiziki Kontrol Komisyonu: Adayların; fiziki yeterlilik testi öncesi, boy kilo değer-

lerinin ölçülmesi ve bedeni şartları karşılama durumları ile renk körlüğü, vücudunda jilet izi

bulunmamak, el ve yüz bölgesi ile yazlık üniforma giyildiğinde vücudun görünen yerlerinde

tatuaj bulunmamak hususları ile fazla veya eksik uzuvlarının olup olmadığının değerlendiril-

mesi amacıyla temin merkezleri tarafından belirlenen yeteri kadar subay, astsubay, tabip ve

yardımcı sağlık personelinden oluşur.”

“f) Fiziki Kontrol Komisyonu ile Fiziki Yeterlilik Sınav Komisyonu kararlarına itiraz

talebi olan adaylar İtiraz Karar Komisyonu tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında

itiraz sebebi konu ile ilgili bir başka komisyonda tekrar sınava tabi tutulabilirler. İtiraz Karar

Komisyonunun kararları nihai karar niteliğindedir.”

“ğ) Sınavın özelliğine göre ihtiyaç duyulması halinde, temin merkezinin teklifi ve Baş-

kanlık kararı ile bu maddedeki komisyonlar dışında temin faaliyetlerini kolaylaştırıcı idari ko-

misyonlar oluşturulabilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kal-

dırılmıştır.
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MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir. 

“(1) Fakülte öğrenci adayları için başarı sıralamasına esas giriş puanı yazılı sınav so-
nuçları açıklandıktan sonra hesaplanır. Yazılı sınav sonucu olmayan veya Bakanlık onayıyla
belirlenen taban puanın altında not alan adaylar değerlendirmeye alınmaz. Fakülte öğrenci
adaylarının başarı sıralamasına esas giriş puanı; yazılı sınav puanının %60’ı, Ortaöğretim Başarı
Puanının (OBP) %5’i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %15’i ve mülakat sınavı puanının
%20’sinin toplamıdır. Adaylar arasından başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sı-
rasıyla; yazılı sınav puanı, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bun-
larda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

(2) Meslek Yüksekokulu öğrenci adaylarının başarı sıralamasına esas giriş puanı yazılı
sınav puanının %45’i, Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP) %5’i, fiziki yeterlilik sınavı puanının
%15’i ve mülakat sınavı puanının %35’inin toplamıdır. Adaylar arasından başarı sıralaması
puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; yazılı sınav puanı, mülakat puanı, fiziki yeterlilik
puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih
edilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir. 

“(1) Fakülte ve Meslek Yüksekokullarına, kesin başarı listesine göre planlanmış ve
“Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Fakülte/Meslek Yüksekokulu öğrenci adayı olur”
şeklindeki sağlık raporunu almış asıl adayların geçici kayıtları yapılır. Geçici kayıtları yapılan
adayların sağlık kurulu raporları Kayıt Kabul Komisyonunca incelenir. Raporunda eksiklik gö-
rülen adayların eksiklikleri tamamlatılır. Gerekirse öğrenci yeniden muayene ettirilebilir.

(2) Geçici kayıt esnasında adaylardan sağlık raporunun yanında lise mezuniyeti diplo-
ması veya geçici mezuniyet belgesi ibrazı istenir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Sağlık kurulu raporunu Temin Merkezine belirlenecek takvim içinde getirmeyen
veya hakkında “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Fakülte/Meslek Yüksekokulu öğrenci
adayı olamaz” raporu verilen adayların yerine yedek adaylar sırasıyla çağrılır. Çağrılan adaylar
sağlık raporu almaları için Kayıt Kabul Komisyonunca belirlenecek bir süre verilerek Sağlık
Bakanlığınca yetkilendirilmiş hastanelere sevk edilirler. Bunlardan verilen süre içerisinde geçici
kayıt için başvuruda bulunmayan veya hakkında “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Fa-
külte/Meslek Yüksekokulu öğrenci adayı olamaz” raporu düzenlenen adayların yerine yedek
adaylar sırasıyla çağrılarak bu fıkrada belirtilen usul tekrarlanır.”

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

20/4/2017 30044

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

24/6/2017 30106
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İçişleri Bakanlığından:
POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI POLİS AMİRLERİ EĞİTİMİ MERKEZİ GİRİŞ 

VE EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 16/7/2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Polis Aka-
demisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin
4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (o) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya
aşağıdaki bent eklenmiştir.

“o) Sağlık Yönetmeliği: 3/1/2018 tarihli ve 30290 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğini,”

“r) Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları: Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Ko-
mutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya
çocukları ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinin
birinci fıkrasının (h) ve (j) bentleri kapsamında olanların eş veya çocuklarını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“b) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocuklarıyla ilgili kontenjan, Bakanlık ona-
yıyla belirlenir.” 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi ile
(ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasında yer alan “Başkanlıkça” ibaresi
“Mülakat sınav komisyonu hariç, Başkanlıkça” olarak değiştirilmiştir.
“Mülakat sınav kabul komisyonu başkan ve üyeleri Bakan onayıyla, diğer komisyonların baş-
kan ve üyeleri Başkan tarafından aşağıdaki şekilde belirlenir:” 

“ç) Mülakat sınav komisyonu; Bakanın, biri öğretim elemanı (sivil veya emniyet mü-
dürü), biri psikolog veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu olmak üzere gö-
revlendireceği beş personelden oluşur. Bakan tarafından üyeler arasından biri başkan olarak
görevlendirilir. İhtiyaca göre aynı usulle birden fazla mülakat sınav komisyonu kurulabilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 8 – (1) PAEM giriş sınavına ilişkin duyurular, Resmî Gazete ile Cumhur-

başkanınca belirlenen kurumun internet sitesinde ve Başkanlığın resmi internet sitesinde ilan
edilir. Başvuruların hangi tarihler arasında ve nereye yapılacağı ile başvuru tarihlerinin değiş-
tirilmesi veya süresinin uzatılmasına ilişkin hususlar her dönem için Başkanlıkça belirlenir.

(2) Adayların ön başvuruları, elektronik ortam üzerinden alınır.
(3) Emniyet mensubu olmayan adayların KPSS taban puanı ve puan türü Bakanlık ona-

yıyla belirlenir. İlan edilen KPSS taban puanına göre yeterli sayıda müracaatın olmadığı du-
rumlarda, taban puanı Bakanlık onayıyla değiştirilebilir. Ön başvurusu alınan erkek ve kadın
adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem
için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bu-
lunmak üzere çağırılır. Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için bu hüküm uygulanmaz.

(4) Başvuruda bulunan adaylardan Başkanlıkça belirlenen miktarda sınav ücreti alınır.
Ücretler Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatırılır. Şehit veya vazife malulü eş
veya çocuklarından sınav ücreti alınmaz.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (3)
numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bende aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

“3) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek puan türünden taban puan veya üzerinde puan
almış olmak, şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için sınav için belirlenen taban puanın
en az % 90’ını almış olmak,”

“15) Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibarıyla 25/6/2019 tarihli ve
7179 sayılı Askeralma Kanununa göre silah altında bulunmamak.”
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MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Başvuruda istenen bilgi ve belgeler 
MADDE 10 – (1) Adaylar; 
a) T.C. kimlik numarasını,
b) Adli sicil ve arşiv kaydı olmadığı bilgisini,
c) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme bilgisini,
ç) Başvuru sırasında herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına

üye olmadığına dair beyanı,
d) Emniyet teşkilatı şehit veya vazife malullerinin eş veya çocuklarından başvuru ya-

pacak olanlardan  şehit veya vazife malulü bilgisini,
içeren ve biyometrik fotoğrafın yer aldığı yazılı veya Kurumca kabul edilen elektronik

ortamda düzenlenen sınav başvuru formu ile başvuru yapar.
(2) Emniyet teşkilatı dışında şehit veya vazife malullerinin eş veya çocuklarından baş-

vuru yapacak adaylar, onaylı şehit veya malullük belgesini yazılı veya elektronik ortamda yap-
tığı başvurusuna ekler. Elektronik ortamda başvuru yapılmış ise bu adaylar sınav esnasında
belgenin aslını ibraz eder.

(3) Aday tarafından verilen bilgilerin doğrulamasının yapılamaması veya ilave bilgilere
ihtiyaç duyulması halinde başvuru sahibinden ayrıca belge talep edilebilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi ile
ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “istenen belgelerde”
ibaresi “verilen bilgilerde” şeklinde değiştirilmiştir.
“10 uncu maddeye uygun olarak birimlere yapılan müracaatlar Polis Akademisi Başkanlığına
gönderilir.”

“(2) Emniyet mensubu olmayan adaylar, Başkanlıkça ilan edilen yer, zaman ve ortamda
10 uncu maddeye uygun şekilde müracaatlarını yaparlar.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) Sınav sonuç listelerinin ve yedek adayların belirlenmesinde, aşağıda belirtilen hu-
suslar dikkate alınır:

a) Emniyet mensubu olmayan adaylar için PAEM giriş puanına göre erkek, kadın ve
şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları için asıl, yedek ve başarısız olmak üzere
ayrı ayrı sınav sonuç listesi düzenlenir. Asıl adayların %30’una tekabül eden sayıda yedek aday
listesi, en yüksek puandan başlanarak belirlenir.

b) Emniyet mensubu adaylar için, PAEM giriş puanına göre erkek ve kadın için asıl,
yedek ve başarısız olmak üzere ayrı ayrı sınav sonuç listesi düzenlenir. Asıl adayların %30’una
tekabül eden sayıda yedek aday listesi, en yüksek puandan başlanarak belirlenir.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

16/7/2015 29418

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 22/10/2015 29510
2- 31/3/2017 30024
3- 24/5/2018 30430
4- 17/8/2018 30512
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İçişleri Bakanlığından:
POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİ GİRİŞ YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/6/2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Polis Mes-
lek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) ve (l) bent-
leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“j) Sağlık Yönetmeliği: 3/1/2018 tarihli ve 30290 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğini,”

“l) Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları: Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Ko-
mutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya
çocukları ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinin
birinci fıkrasının (h) ve (j) bentleri kapsamında olanların eş veya çocuklarını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocuklarıyla ilgili kontenjan, Bakanlık ona-
yıyla belirlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 7 – (1) POMEM’lere alınacak öğrenci sayısı, başvuru ve sınav tarihleri,

Resmî Gazete ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesinde ve Başkanlıkça ha-
zırlanan Sınav Başvuru Kılavuzu ile Başkanlığın resmi internet sitesinde ilan edilir.

(2) POMEM giriş sınavına başvurular her dönem için, Başkanlık tarafından belirlenen
yer ve ilan edilen tarihler arasında şahsen yapılır.

(3) Adayların KPSS taban puanı Bakanlık onayıyla belirlenir. İlan edilen KPSS taban
puanına göre yeterli sayıda başvurunun olmadığı durumlarda, taban puanı Bakanlık onayıyla
değiştirilebilir.

(4) Eksik belge ve bilgi ile veya başvuru zamanı geçtikten sonra yapılan başvurular ka-
bul edilmez.

(5) Başvuruda bulunan adaylardan Başkanlıkça belirlenen miktarda sınav ücreti alınır.
Ücretler Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatırılır. Şehit veya vazife malulü eş
veya çocuklarından sınav ücreti alınmaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (h) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir. 

“ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için, (c) bendinde belirlenen puanın
en az % 80’ini almış olmak,”

“h) Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan
kuruluşlarına üye olmadığına dair beyanı sunmak,”

“l) Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibarıyla 25/6/2019 tarihli ve
7179 sayılı Askeralma Kanununa göre silah altında bulunmamak.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Başvuruda istenen bilgi, belge ve başvuruların alınması 
MADDE 9 – (1) Adaylar; 
a) T.C. kimlik numarasını,
b) Adli sicil ve arşiv kaydı olmadığı bilgisini,
c) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğinin bulunmadığı bilgisini,
ç) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme bilgisini,
d) Emniyet teşkilatı şehit veya vazife malullerinin eş veya çocuklarından başvuru ya-

pacak olanlardan  şehit veya vazife malulü bilgisini,
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içeren ve biyometrik fotoğrafın yer aldığı yazılı veya Kurumca kabul edilen elektronik
ortamda düzenlenen sınav başvuru formu ile başvuru yapar.

(2)  Emniyet teşkilatı dışında şehit veya vazife malullerinin eş veya çocuklarından baş-
vuru yapacak adaylar, onaylı şehit veya malullük belgesini yazılı veya elektronik ortamda yap-
tığı başvurusuna ekler. Elektronik ortamda başvuru yapılmış ise bu adaylar sınav esnasında
belgenin aslını Müracaat Kabul Komisyonuna teslim eder.

(3) Aday tarafından verilen bilgilerin doğrulamasının yapılamaması veya ilave bilgilere
ihtiyaç duyulması halinde başvuru sahibinden ayrıca belge talep edilebilir.

(4) Başvuru ile ilgili olarak istenen bilgi ve belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulun-
duğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş; aynı maddenin ikinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“a) Müracaat kabul komisyonu; biri en az şube müdürü düzeyinde üç rütbeli personel-
den oluşur.”

“f) Soru denetleme komisyonu; iki rütbeli personel ve üç öğretim elemanından oluşur.”
“(2) Başkanlıkta Başkan, eğitim kurumlarında kurum müdürü tarafından, komisyonların

emrine en fazla yirmişer memur yardımcı personel olarak görevlendirilebilir.”
“(5) Sınavların yapılması, hazırlanması, işleyişi,  sınav sonuçlarının açıklanması işlem-

leri merkezi sınav komisyonu tarafından koordine edilir.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir. 
“(2) Ön sağlık kontrolü, Sağlık Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Aday-

ların ikamet illerine göre” ibaresi “Başkanlıkça” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Baş-

kanlıkça belirlenecek” ibaresi “Soru Hazırlama Komisyonunca hazırlanıp Soru Denetleme Ko-
misyonunca uygun görülen” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) POMEM giriş puanına göre lisans mezunu ve ön lisans mezunu adaylar için erkek,
kadın ve şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocukları için asıl, yedek ve başarısız olmak
üzere ayrı ayrı sınav sonuç listesi düzenlenir. Asıl adayların bir katına tekabül eden sayıda
yedek aday listesi, en yüksek puandan başlanarak belirlenir.”

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

6/6/2015 29378

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 31/3/2017 30024

2- 20/1/2018 30307

3- 24/5/2018 30430

4- 3/9/2018 30524

5- 19/1/2019 30660
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İçişleri Bakanlığından:
POLİS MESLEK YÜKSEKOKULLARI GİRİŞ YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/5/2008 tarihli ve 26879 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Polis Mes-
lek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi yürür-
lükten kaldırılmış, (ı) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler
eklenmiştir.

“ı) Sağlık Yönetmeliği: 3/1/2018 tarihli ve 30290 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğini,”

“n) Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları: Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Ko-
mutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya
çocukları ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinin
birinci fıkrasının (h) ve (j) bentleri kapsamında olanların eş veya çocuklarını,

o) Soru hazırlama komisyonu: Üç rütbeli personel ile sınav konularına göre yeterli sa-
yıda öğretim elemanından oluşan komisyonu,

ö) Soru denetleme komisyonu: İki rütbeli personel ile üç öğretim elemanından oluşan
komisyonu,

p) YKS: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan Yüksek-
öğretim Kurumları Sınavını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) Şehit ve vazife malullerinin eş ve çocuklarıyla ilgili kontenjan Bakanlık onayıyla
belirlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Yüksekokullara alınacak öğrenci sayısı, başvuru ve sınav tarihleri; Resmî Gazete
ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesinde ve Başkanlıkça hazırlanan Sınav
Başvuru Kılavuzu ile Başkanlığın resmi internet sitesinde ilan edilir.”

“(3) Eksik bilgi ve belgeyle veya posta yoluyla yapılan başvurular ile başvuru zamanı
geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

(4)  Adaylardan Başkanlıkça belirlenen miktarda sınav ücreti alınır. Ücretler Döner Ser-
maye İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatırılır. Şehit ve vazife malulü eş ve çocuklarından sınav
ücreti alınmaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç), (d) ve (i) bent-
leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) ÖSYM tarafından o yıl içinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında; Ba-
kanlık onayı ile belirlenen puan türü ya da türlerinden ham taban puan ve üzerinde puan almış
olmak.

d) Şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocukları için, (ç) bendinde belirlenen puanın
en az % 80’ini almış olmak.”

“i) Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasî partiye veya siyasi partilerin yan ku-
ruluşlarına üye bulunmamak.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Başvuruda istenen bilgi, belgeler ve başvuruların alınması
MADDE 9 – (1) Adaylar; 
a) T.C. kimlik numarasını,
b) Adli sicil ve arşiv kaydı olmadığı bilgisini,
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c) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğinin bulunmadığı bilgisini,
ç) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme bilgisini,
d) Emniyet teşkilatı şehit ve vazife malullerinin eş ve çocuklarından başvuru yapacak

olanlardan şehit ve vazife malulü bilgisini,
içeren ve biyometrik fotoğrafın yer aldığı yazılı veya Kurumca kabul edilen elektronik

ortamda düzenlenen sınav başvuru formu ile başvuru yapar.
(2) Emniyet teşkilatı dışında şehit veya vazife malullerinin eş veya çocuklarından baş-

vuru yapacak adaylar, onaylı şehit veya malullük belgesini, yazılı veya elektronik ortamda yap-
tıkları başvurularına ekler. Elektronik ortamda başvuru yapılmış ise bu adaylar sınav esnasında
Müracaat Komisyonuna belgenin aslını ibraz eder. 

(3) Verilen bilgilerin doğrulamasının yapılamadığı durumlarda başvuru sahibinden ay-
rıca belge talep edilebilir.

(4) Başvurular Başkanlıkça oluşturulan Müracaat Kabul Komisyonlarınca şahsen alınır.
Müracaat Kabul Komisyonu; biri en az şube müdürü düzeyinde üç rütbeli personelden oluşur.
Komisyonun görevlendirilmesi Başkanlıkta Başkanın, polis eğitim kurumlarında kurum mü-
dürünün onayı ile yapılır. Müracaat Kabul Komisyonunun görevleri ve çalışma esasları Baş-
kanlıkça hazırlanan talimatla belirlenir.

(5) Başvuru ile ilgili olarak istenen bilgi ve belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulun-
duğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde yer alan “fiziksel” ibareleri “fi-
ziki” şeklinde, aynı maddenin altıncı fıkrasında yer alan “ikamet illerine göre” ibaresi “Baş-
kanlıkça” şeklinde, sekizinci fıkrası ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup aynı maddenin be-
şinci fıkrası ile dokuzuncu fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(8) Polis meslek yüksekokulu sınav komisyonları, sayısı ve yerleri Başkanlık tarafın-
dan belirlenen sınav merkezlerinde oluşturulur. Başkanlıkta Başkanın, polis eğitim kurumla-
rında kurum müdürünün onayı ile komisyonların emrine en fazla yirmişer memur yardımcı
personel olarak görevlendirilebilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) Ön sağlık kontrolü, Sağlık Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinde yer alan “fiziksel” ibareleri “fiziki”

şeklinde, aynı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “iki” ibaresi “bir” şeklinde de-
ğiştirilmiş, aynı fıkranın (d) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin üçüncü fıkrasının
(a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (ç) bendinde yer alan “ve Soru Bankası
Oluşturma” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) Mülakat sınav komisyonu; İçişleri Bakanının, biri öğretim elemanı (sivil veya em-
niyet müdürü), biri psikolog veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu olmak
üzere görevlendireceği beş personelden oluşur. İçişleri Bakanı tarafından üyeler arasından biri
başkan olarak görevlendirilir. 

b) İhtiyaca göre aynı usulle birden fazla mülakat sınav komisyonu kurulabilir.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Emni-

yet Teşkilatı personeli” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkrada yer alan “YGS’den” iba-
resi “o yıl içinde yapılan YKS’den” şeklinde, aynı maddenin ikinci fıkrası ise aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Yüksekokullara alınacak öğrenci sayısına göre belirlenen asıl adayların bir katına
tekabül eden sayıda yedek aday, en yüksek puandan başlanarak belirlenir.”
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MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Geçici kayıt süresince suç işleyen adayların soruşturmaları, öğrenci disiplin hü-
kümlerini içeren ve Bakan onayıyla yürürlüğe konulan yönetmelik hükümlerine göre yapılır.”

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

—— • ——
İçişleri Bakanlığından:

YARDIM TOPLAMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 27/12/1999 tarihli ve 23919 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yardım
Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yer alan “Dernekler Bi-
rimi: İl Dernekler Müdürlüğü ile İlçe Dernekler Büro Şefliğini,” ibaresi “Sivil toplumla ilişkiler
birimi: İl sivil toplumla ilişkiler müdürlüğü ve ilçe sivil toplumla ilişkiler müdürlüğü veya şef-
liğini,” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar
Kurulunca” ibareleri “Cumhurbaşkanınca” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinde yer alan “dernekler birimine” ibaresi
“sivil toplumla ilişkiler birimine”, “Dernekler birimlerince” ibareleri “Sivil toplumla ilişkiler
birimlerince” ve “Dernekler birimleri” ibaresi ise “Sivil toplumla ilişkiler birimleri” olarak de-
ğiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “der-
nekler biriminden” ibaresi “sivil toplumla ilişkiler biriminden” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 26 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri ile Hazine ve Maliye Bakanları bir-

likte yürütür.” 
MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri ile Hazine ve Maliye Bakanları bir-

likte yürütür. 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

17/5/2008 26879

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 23/6/2010 27620
2- 20/5/2011 27939
3- 3/4/2012 28253
4- 26/3/2013 28599
5- 25/6/2014 29041
6- 6/6/2015 29378
7- 31/3/2017 30024
8- 20/1/2018 30307
9- 24/5/2018 30430
10- 3/9/2018 30524
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TEBLİĞLER

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ NO: 28)

MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Katma

Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (II/A-1.2.2.) bölümünün beşinci paragrafından sonra

gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Özel fatura onaylamaya yetkili gümrük müdürlüklerine bağlı geçici depolama yerle-

rine konulan ve gümrük mevzuatı çerçevesinde tescil işlemleri yapılan özel fatura kapsamı

malların transit rejimi altında taşınarak başka bir sınır gümrük kapısından fiilen yurt dışına çı-

karılması ile birlikte özel fatura onaylanmış sayılır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——
Hazine ve Maliye Bakanlığı (İç Denetim Koordinasyon Kurulu)'ndan:

KAMU İÇ DENETİM GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 19/4/2013 tarihli ve 28623 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kamu İç

Denetim Genel Tebliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Sertifika geçerliliği

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, Kurul tara-

fından verilmiş kamu iç denetçi sertifikasına sahip olanların atanmalarında bu Tebliğin 20 nci

maddesinin birinci fıkrası 31/12/2020 tarihine kadar uygulanmaz.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini İç Denetim Koordinasyon Kurulu yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

19/4/2013 28623

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 6/11/2013 28813

2- 18/12/2013 28855

3- 10/8/2014 29084

4- 31/12/2014 29222
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Tarım ve Orman Bakanlığından:

BİTKİSEL ÜRETİMDE BİYOLOJİK VE/VEYA BİYOTEKNİK
MÜCADELE DESTEKLEME ÖDEMESİ UYGULAMA

TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2019/50)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; bitkisel üretimde kimyasal mücadele yerine alter-

natif mücadele tekniklerinin uygulanmasıyla kimyasal ilaç kullanımının azaltılması, insan sağ-
lığının ve doğal dengenin korunması için biyolojik ve/veya biyoteknik mücadele yapan üreti-
cilere destekleme ödemesi yapılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 23/10/2019 tarihli ve 1691 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

ile yürürlüğe konulan 2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararın 4 üncü
maddesinin yedinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Açık alan: Örtüaltı dışında, tarla şartlarındaki bitkisel üretim yerlerini,
b) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
c) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,
ç) BBMD: Biyolojik ve/veya biyoteknik mücadele desteğini,
d) BBMD İcmal-1: ÇKS veya ÖKS kayıtlarına göre her köy/mahalle için üretici deta-

yında üretici ve BBMD’ye ilişkin bilgileri içeren Ek-3’te yer alan belgeyi,
e) BBMD İcmal-2: İl/ilçe müdürlüğü tarafından oluşturulan İcmal-1’deki bilgilere göre

her ilçe için köy/mahalle detayında BBMD’ye ilişkin bilgileri içeren ve Ek-4’te yer alan bel-
geyi,

f) BBMD İcmal-3: İl/ilçe müdürlüğü tarafından oluşturulan İcmal-2’deki bilgilere göre
her il için ilçe detayında BBMD’ye ilişkin bilgileri içeren ve Ek-5’de yer alan belgeyi,

g) Bitki Koruma Ürünü (BKÜ): Bitkileri veya bitkisel ürünleri tüm zararlı organizma-
lara karşı korumak veya bu tür organizmaların etkilerini engellemek, büyüme düzenleyicileri
gibi maddelerin besin öğesi olarak fonksiyonu hariç, bitkilerin yaşam fonksiyonlarını etkile-
mek, kendisine ait özel düzenlemesi bulunmayan ancak, bitkisel ürünleri koruyucu olarak kul-
lanılan, istenmeyen bitki veya bitki kısımlarını yok etmek, istenmeyen bitki gelişimini kontrol
etmek veya önlemek amacıyla kullanıcıya bir veya daha fazla aktif madde içeren bir formü-
lasyon halinde sunulan aktif madde ve preparatları,

ğ) Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Desteği Başvuru Değerlendirme Tutanağı:
Üreticinin destekleme başvurusunda yer alan bilgilerinin il/ilçe müdürlüğünce yerinde kontrol
edilmesiyle düzenlenen ve Ek-2’de yer alan belgeyi,

h) Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS): 27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği esaslarına göre Bakanlık tarafından oluşturulan
çiftçilerin kayıt altına alındığı tarımsal veri tabanını,

ı) Faydalı böcek: Biyolojik evresinin herhangi bir dönemini zararlı organizma üzerinde
geçiren parazitoitleri ve bu zararlı organizmanın popülasyonunu sınırlayabilen predatörleri,

i) Feromon: Feromon adı altında ruhsatlandırılmış BKÜ’leri,
j) Feromon+Tuzak: Feromon+Tuzak adı altında ruhsatlandırılmış BKÜ’leri,
k) Genel Müdürlük: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,
l) İl/ilçe müdürlüğü: Tarım ve Orman Bakanlığı il/ilçe müdürlüğünü,
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m) İl/ilçe tahkim komisyonu: Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğine göre oluşturulan il/ilçe
tahkim komisyonlarını,

n) MRL: Maksimum Kalıntı Limiti (Maximum Residue Limit),
o) Örtüaltı Kayıt Sistemi (ÖKS): 25/6/2014 tarihli ve 29041 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Örtüaltı Kayıt Sistemi Yönetmeliği hükümlerine göre; örtüaltı tarımsal faaliyet ya-
pan gerçek ve tüzel kişilerin, özlük ve örtüaltı tarımsal faaliyetlerine ilişkin bilgilerinin merkezi
bir veri tabanında kayıt altına alındığı, güncellenebildiği, kontrol edilebildiği, raporlanabildiği,
izlenebildiği, Bakanlık ve diğer kurumların sistemleri ile bilgi alışverişinin sağlanabildiği, ör-
tüaltı üretime yönelik tarımsal desteklemelerin uygulanabildiği, çeşitli ve değişik sorgulama-
ların yapılabildiği tarımsal veri tabanını,

ö) Tül: Örtüaltı üretiminde zararlı organizma girişini önlemek amacı ile kullanılan
40-70 mesh ölçüsünde pamuk, iplik veya sentetik tül dokumayı,

p) Üretici: Bitkisel üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişileri (kamu kurum
ve kuruluşları hariç),

r) Üretici Kayıt Defteri (ÜKD): 3/12/2014 tarihli ve 29194 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi, Uygulanması ve Kayıt İşlemleri Hakkında
Yönetmelik hükümlerine göre; bitkisel üretim faaliyetinde, üretici ve ürün bilgileri ile uygula-
nan bitki koruma ürünlerinin reçetesi, temin edildiği bayi, uygulama tarihi ve uygulayıcı bil-
gilerinin yer aldığı taraflarca imzalanan belgeyi,

ifade eder.
Destekleme ödemesi için aranacak şartlar
MADDE 4 – (1) Destekleme ödemesi için;
a) Örtüaltı üretim yerinin ÖKS’de, açık alanda üretim yerinin ÇKS’de kayıtlı olması,
b) Biyolojik ve/veya biyoteknik mücadelede kullandığı BKÜ’ye ait faturaya sahip ol-

ması (e-fatura olması durumunda firması tarafından onaylı olması),
c) Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi, Uygulanması ve Kayıt İşlemleri Hakkında

Yönetmelik gereği ÜKD kayıtlarını tutması ve onaylanmış olarak başvuru belgeleri ile birlikte
ibraz etmesi,

ç) Bitki koruma faaliyetlerinin zirai mücadele teknik talimatlarına ve entegre mücadele
prensiplerine göre yapılmış olması,

d) Kullanılmış olan BKÜ’nün etiket bilgilerine göre uygulanmış olması,
e) Örtüaltında faydalı böcek kullanan üreticilerin seralarında giriş ve yan havalandırma

açıklıklarının tül ile kapatılmış olması,
f) Üreticilerin zeytinde Zeytin Sineğine karşı biyoteknik mücadelede ruhsatlı olan fe-

romon+tuzak desteğinden yararlanabilmeleri için bireysel olarak en az 40 dekar zeytinlik alanda
biyoteknik mücadele yaptığını beyan etmesi,

g) Ek-1’de yer alan dilekçe ekinde (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen hususları belge-
leyen eklerle birlikte il/ilçe müdürlüğüne başvurması,

ğ) Örtüaltı bitkisel üretimde domates güvesine karşı mücadele amaçlı dekara 2-4 adet,
aynı amaçla açıkta domates yetiştiriciliğinde ise dekara 4-6 adet feromon kullanılmış olması,

gerekir.
Destekleme miktarı
MADDE 5 – (1) Ülkemizde bitkisel üretime arız olan zararlı organizmalara karşı bi-

yolojik ve/veya biyoteknik mücadelenin yaygınlaştırılması ile kimyasal ilaç kullanımının
azaltılması amacıyla örtüaltında ve açık alanda bitkisel üretimde, destekleme kapsamına alınan
ürünler ve destekleme ödeme miktarları aşağıda yer almaktadır.
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(2) Açık alanda turunçgilde Akdeniz Meyvesineğine karşı feromon+tuzak kullanımı
için tahsis edilen 80 TL/da desteklemeden, tuzak kutusunun en az 5 yıl kullanma ömrü bulun-
masından dolayı daha önceden tuzak kutusu olup da sadece feromon kullanan üreticilere 30
TL/da olacak şekilde destekleme ödemesi yapılır.

(3) Örtüaltında biyoteknik mücadelede; feromon+tuzak kullanan üreticilere 120 TL/da,
domateste Domates Güvesine karşı sadece feromon kullananlara 60 TL/da olacak şekilde des-
tekleme ödemesi yapılır.

(4) Açık alanda domateste biyoteknik mücadelede; feromon+tuzak kullanan üreticilere
50 TL/da, domateste Domates Güvesine karşı sadece feromon kullanan üreticilere ise 30 TL/da
olacak şekilde destekleme ödemesi yapılır.

(5) Üreticiye yapılacak olan destekleme ödemesi miktarı, üreticinin biyolojik ve/veya
biyoteknik mücadele amacıyla yaptığı harcamaları gösteren fatura bedelinin, mücadele yaptığı
toplam alanına bölünmesiyle elde edilecek olan dekara maliyetini geçemez.

Destekleme ödemesi başvurusu ve değerlendirilmesi
MADDE 6 – (1) 1/1/2019 tarihinden itibaren biyolojik ve/veya biyoteknik mücadele

yapan üreticiler tarafından destek başvuruları kayısı, ayva, armut, elma, bağ, açıkta domates,
zeytin, turunçgil, nar, şeftali ve nektarin için bu Tebliğin Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten
itibaren yayımını izleyen yedi gün içerisinde,  örtüaltı için ise 31/12/2019 tarihi mesai bitimine
kadar, başvuru dilekçesi ve gerekli belgeler ile birlikte ÇKS ve/veya ÖKS kayıtlarının bulun-
duğu il/ilçe müdürlüğüne başvuru yapılır.

(2) Destekleme ödemesinden faydalanmak amacıyla üretici tarafından beyan edilen
belgelerin ve uygulama bilgilerinin 4 üncü ve 5 inci maddelerde yer alan hususlara uygunluğu
il/ilçe müdürlüğünce kontrol edilir ve Ek-2’de yer alan başvuru değerlendirme tutanağı hazır-
lanır.
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İcmallerin hazırlanması ve askı işlemleri
MADDE 7 – (1) İl/ilçe müdürlüğü tarafından destekleme ödemesinden faydalanacak

üreticilerin, 6 ncı maddeye göre belirlenmesi ile üretici bilgileri ve destekleme ödemesi bilgileri,
başvuru tarihinden itibaren beş gün içerisinde incelendikten sonra İcmal-1’e işlenir. İl müdür-
lükleri tarafından alınan askı icmali, ilgili ilçe müdürlükleri veya muhtarlıklar marifetiyle beş
gün süre ile askıya çıkartılır. Askıya çıkma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati tu-
tanağa bağlanır. Tutanak muhtar ve/veya aza tarafından güncel tarihle imzalanır. Askı ve itiraz
süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra ya-
pılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. Askı süresi sonunda
itirazlar, il/ilçe tahkim komisyonları marifetiyle askı icmali askıdan indirildikten sonra beş gün
içerisinde sonuçlandırılarak İcmal-1 kesinleştirilir.

(2) Askı ve itiraz süresi bitimi sonrasında idari kaynaklı hata olması halinde yapılacak
itirazlar il/ilçe müdürlüğü tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirmenin sonucunda karara
bağlanamayan itirazlar il/ilçe tahkim komisyonlarınca değerlendirilerek sonuçlandırılır. Normal
ödemeler tamamlandıktan sonra yapılması gereken ödemeler için il/ilçe tahkim komisyonla-
rınca karar alınması için Bakanlığa yazılacak yazıya söz konusu il/ilçe tahkim komisyonu kararı
da eklenmelidir.

(3) Askı ve itiraz süresi boyunca askıdaki icmal bilgilerine karşı ilgililer tarafından ya-
pılacak itirazlar il/ilçe müdürlüklerine yazılı olarak yapılmalıdır.

(4) İlçe müdürlüğü oluşturdukları İcmal-1 ve İcmal-2’leri kayısı, ayva, armut, elma,
bağ, açıkta domates, zeytin, turunçgil, nar, şeftali ve nektarin için 10/12/2019 tarihine kadar,
örtüaltı için ise 21/2/2020 tarihine kadar il müdürlüğüne bildirir.

(5) İl müdürlüğü tarafından, ödemeye esas İcmal-3’ler sistem çıktısı onaylı olarak (dü-
zenleyen, kontrol eden, onaylayan şeklinde elektronik imza ile imzalanarak), ilçe müdürlükle-
rinden gelen İcmal-1 ve İcmal-2 ile birlikte kayısı, ayva, armut, elma, bağ, açıkta domates,
zeytin, turunçgil, nar, şeftali ve nektarin için 16/12/2019 tarihine kadar, örtüaltı için ise
10/3/2020 tarihine kadar Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne gönderilir. İcmal-3’te adı geçen
personelin adı üst yazının onay akışında da mutlaka parafçı/imzacı olarak yer almalıdır.

(6) İcmallerde destek verilen feromon+tuzak, feromon ve faydalı böcek adet miktarları
mutlaka yazılmalıdır.

Ödemeler için gerekli finansman ve ödeme
MADDE 8 – (1) BBMD ödemeleri için gerekli finansman, bütçenin muhtelif tarımsal

destekleme hizmetleri kalemine tahsis edilen ödeneklerden karşılanır. Genel Müdürlüğe gön-
derilen icmaller kontrol edildikten ve % 0,2 Banka komisyonu eklendikten sonra hazırlanan
ödemeye esas icmaller Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne gönderilir. Ödemeler, Bakanlık ta-
rafından Bankaya kaynak aktarılmasını müteakip, il/ilçe müdürlüğünce ÇKS ve/veya ÖKS’deki
kayıtlara göre oluşturulan ilgili desteğin onaylı İcmal-1’lerine göre, Banka şubelerinde daha
önce çiftçiler adına açılan veya açılacak olan hesaplara yapılır. Çiftçilere yapılan toplam ödeme
tutarının % 0,2’si bütçenin ilgili kaleminden Bankaya hizmet komisyonu olarak ödenir. Öde-
melere ilişkin usul ve esaslar, Bakanlık ile Banka arasında yapılacak protokolle belirlenir.

Desteklemelerden yararlanamayacak olanlar
MADDE 9 – (1) Desteklemelerden kamu kurum ve kuruluşları yararlanamaz.
(2) Bakanlık desteklemelerinden faydalanması yasaklanmış olan üreticiler biyolojik

ve/veya biyoteknik mücadele desteklemelerinden de faydalandırılmaz.
(3) Biyolojik ve/veya biyoteknik mücadele desteklemelerine müracaat edenlerden,

11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu
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kapsamında; yetiştirdikleri ürünlerde hasat öncesi pestisit denetimlerinde yasaklı veya tavsiye
dışı pestisit kullanımı tespit edilen, hasat sonrası pestisit denetimlerinde yasaklı, tavsiye dışı
veya MRL üstü tespit edilen ve ihracata giden ürünlerinde pestisit kalıntısı nedeniyle bildirim
almış olanlar aynı yıl içerisinde ilgili üründe yapılacak desteklemelerden faydalanamazlar.

Denetim, haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti
MADDE 10 – (1) Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya

Bakanlık yetkilidir. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum ve ku-
ruluşları ile kooperatifler, ziraat odaları ve birliklerin hizmetlerinden yararlanılır.

(2) Bu Tebliğde belirlenen ilgili merciler kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolün-
den ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek hak-
sız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya
içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai, hukuki
ve idari işlemler yapılır.

(3) Üreticilerin beyan ve belgelerinde gerçeğe aykırılık tespit edilmesi halinde, sorum-
lular hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

(4) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 ta-
rihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde
belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan
Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında gerçek dışı beyan ve belge
düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tu-
tulurlar.

(5) Bu Tebliğ ile belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen
belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler ile idari hata
sonucu sehven yapılan fazla ödemeyi iade etmeyen üreticiler beş yıl süreyle hiçbir destekleme
programından Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği hükümlerine göre kurulan il/ilçe tahkim ko-
misyonu kararıyla yararlandırılmazlar.

Çeşitli ve son hükümler
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinde; 2019 üretim yılına

esas ÇKS müracaatını yaptıktan sonra vefat eden çiftçilerin mirasçıları, arazinin intikalini yap-
tıramaması durumunda desteklemeye esas şartları devam ettirmeleri kaydıyla mahkemeden
veya noterden alınmış veraset belgesinin aslı ya da onaylanmış sureti ile mirasçılardan herhangi
birinin varsa diğer mirasçılardan alacağı muvafakatname ile müracaatı üzerine tereke adına
açılacak ortak hesaba destekleme ödemesi yapılır. Herhangi bir müracaat yapılmaması halinde
hiçbir destekleme ödemesi yapılmaz.

(2) Başka il/ilçe sınırları içerisinde kayıtlı bulunan parselde üretim yapan çiftçi, ÇKS
kaydının olduğu il/ilçe müdürlüğüne müracaat eder. Müracaatın yapıldığı il/ilçe müdürlüğü,
üretimin yapıldığı il/ilçe müdürlüğünden gerekli bilgileri alır ve ödemeye esas icmali hazırlar.
Müracaatın yapıldığı il müdürlüğü onaylı icmali Genel Müdürlüğe gönderir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 12 – (1) 8/5/2018 tarihli ve 30415 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitkisel

Üretimde Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulama Tebliği
(Tebliğ No: 2018/22) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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Tarım ve Orman Bakanlığından:

GELENEKSEL KIYI BALIKÇILIĞININ KAYIT ALTINA ALINMASI VE

DESTEKLENMESİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2019/47)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; deniz ve içsularda geleneksel kıyı balıkçılığı sos-

yo-ekonomik verilerinin güncellenerek kayıt altına alınması ve sürdürülebilir yönetiminin sağ-

lanması amacıyla balıkçı gemisi sahiplerine yapılacak desteklemeye ilişkin iş ve işlemlerle

ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, su ürünleri avcılığı faaliyetinde bulunmak üzere; Su Ürün-

leri Bilgi Sistemi (SUBİS)’nde kayıtlı, bu Tebliğin yayımlandığı tarihte geçerli Balıkçı Gemileri

İçin Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresine sahip, denizlerde on metreden küçük (10 metre hariç) ba-

lıkçı gemileri ile içsulardaki tüm balıkçı gemilerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu

maddesi ile 23/10/2019 tarihli ve 1691 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan

2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararın 4 üncü maddesinin dokuzuncu

fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

b) Balıkçı gemisi: Denizlerde ve içsularda faaliyet gösteren SUBİS’te kayıtlı balıkçı

gemilerini,

c) Balıkçı gemisi sahibi: SUBİS kayıtlarında balıkçı gemisinin sahibi olarak belirtilen

gerçek veya tüzel kişileri,

ç) Balıkçı gemisi yetkilisi: Balıkçı gemisinin sahibi olan gerçek ya da tüzel kişiler adına,

bu Tebliğ kapsamındaki iş ve işlemleri yürütmek üzere muvafakatname veya noter tasdikli

yetki belgesi verilmiş kişiyi,

d) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

e) Belgenet: Bakanlık elektronik belge yönetim sistemini,

f) Boy uzunluğu: Balıkçı gemisinin SUBİS’te yer alan en büyük boy uzunluğunu,

g) İçsu: Lagünler, göl, gölet, baraj ve hudut oluşturan nehirleri,

ğ) İl/ilçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe müdürlüklerini,

h) Su Ürünleri Bilgi Sistemi (SUBİS): Bakanlık bünyesinde kurulu bulunan su ürünleri

ve balıkçı gemilerine ilişkin kayıtların tutulduğu, verilerin toplandığı bilgi sistemini,

ifade eder.

Müracaat

MADDE 5 – (1) Desteklemeden yararlanmak isteyen balıkçı gemisi sahipleri veya yet-

kilisi, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 22/11/2019 günü mesai saati bitimine kadar ge-

misinin ruhsat tezkeresinin düzenlendiği il/ilçe müdürlüklerine Ek-1’de yer alan Geleneksel

Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliğinden Yararlanacaklar İçin

Dilekçe ve ekleriyle, şahsen müracaat eder.
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(2) Müracaat dilekçesinin ekinde;
a) Geminin birden fazla kişiye veya tüzel kişiliğe ait olması halinde, bu Tebliğ kapsa-

mındaki iş ve işlemleri yürütmek üzere, gemi sahiplerinin tümü tarafından yetkilendirilen kişiye
ait Ek-2’de yer alan Muvafakatname veya noter tasdikli yetki belgesi,

b) Balıkçı gemisi sahibi tarafından balıkçı gemisine ait doğru ve güncel verilerle dol-
durulmuş Ek-3’te yer alan Geleneksel Balıkçılık Destekleme Anket Formu,

il/ilçe müdürlüğüne sunulur.
(3) Bakanlıkça hazırlanan anket sorularından kendi faaliyet alanı ile ilgili olanları ce-

vaplamayan balıkçı gemi sahipleri destekleme ödemesinden yararlanamaz.
(4) Destekleme için balıkçı gemisinin bu Tebliğin yayımlandığı tarihteki sahibi/sahipleri

veya bunlar adına yetkilisi müracaatta bulunur ve geminin o tarihteki SUBİS kayıtlarında yer
alan en büyük boy uzunluğu esas alınır.

(5) Birden fazla balıkçı gemisi sahibi olanlar her bir balıkçı gemisi için ayrı ayrı müra-
caat eder.

İl/ilçe müdürlüklerince yürütülecek iş ve işlemler
MADDE 6 – (1) İl/ilçe müdürlüğü tarafından balıkçı gemisinin bu Tebliğin yayımlan-

dığı tarihte;
a) Geçerli bir su ürünleri avcılık ruhsatına sahip olduğu,
b) O tarihte balıkçı gemisi sahibi ve gemi boyu bilgileri,
il/ilçe müdürlüğü kayıtlarından ve SUBİS’ten kontrol edilir. Kontrol sonucunun uygun

olması halinde müracaat işleme alınır. Uygun olmayan müracaatlar kabul edilmez.
(2) Balıkçı gemisi sahibi tarafından müracaat dilekçesi ekinde sunulan anket formunun

doldurulduğu kontrol edilir.
(3) Desteklemeye uygun bulunarak işleme alınan balıkçı gemisinin müracaatı il/ilçe

müdürlüğünce SUBİS’e kayıt edilir. SUBİS kaydının çıktısı alınarak müracaat dilekçesine ek-
lenir ve dosyalanır.

(4) İl/ilçe müdürlüğünce kabul edilen müracaatlara ait anket formlarındaki bilgiler
28/2/2020 tarihi mesai saati bitimine kadar SUBİS’e kaydedilir.

(5) İl/ilçe müdürlüğünce kabul edilen ve SUBİS’e kaydedilen müracaatlara ait Ek-4’te
yer alan Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliğine İliş-
kin İl/İlçe İcmal-1 Listesi, il/ilçe müdürlüğü tarafından 22/11/2019 tarihinden sonra ilan pano-
sunda beş işgünü askıya çıkarılır. Askıya çıkarma ve indirme işlemi en az iki görevli tarafından
tutanağa bağlanır.

(6) Ek-4’te yer alan listeye itiraz olması halinde, itirazlar askı süresi içerisinde il/ilçe
müdürlüğüne yapılır. Yapılan itirazlar askı süresi içerisinde değerlendirilerek il/ilçe müdürlüğü
tarafından karara bağlanır. Askı süresi içerisinde herhangi bir itiraz olmaması halinde, İl/İlçe
İcmal Listesi kesinleşir. Kesinleşen İl/İlçe İcmal Listesine daha sonra yapılacak itirazlar dikkate
alınmaz.

(7) Ek-4’te yer alan liste kesinleştikten sonra ilçe müdürlükleri tarafından, excel for-
matında belgenet üzerinden il müdürlüğüne gönderilir.

(8) İlçelerden toplanan listeler il müdürlüğü tarafından birleştirilerek Ek-5’te yer alan
Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliğine İlişkin İl Ge-
nel İcmal Listesi excel formatında belgenet üzerinden Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür-
lüğüne gönderilir
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Kaynak aktarımı ve ödemeler

MADDE 7 – (1) Desteklemeler için gerekli kaynak, bütçede hayvancılığın desteklen-

mesi için 2019 yılında ayrılan ödenekten karşılanır ve gerekli paranın aktarılmasını müteakip

Bakanlık tarafından Banka aracılığı ile ödenir.

Bilgi güvenliği

MADDE 8 – (1) Toplanan veriler geleneksel kıyı balıkçılığının yönetilebilmesi ve sür-

dürülebilirliğinin sağlanması amacı dışında kullanılamaz.

Yetki ve denetim

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, 2019 Yılında Yapılacak Tarımsal

Desteklemelere İlişkin Kararda ve bu Tebliğde belirtilen hususlara aykırı olmamak koşuluyla,

il/ilçe müdürlükleri yetkilidir.

(2) Bakanlık, bu Tebliğde belirtilen hususlarda bilgi ve belge isteyebilir ve bunlara iliş-

kin her türlü denetimi yapar.

Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 10 – (1) Sahte belge ile idareyi yanıltmak suretiyle müracaat eden balıkçı ge-

misi sahipleri desteklemeye hak kazanmış olsa dahi bu desteklemeden yararlandırılmazlar.

(2) Bu Tebliğ kapsamında haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödeme-

lerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kulla-

nanlar hakkında gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler yapılır.

(3) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 ta-

rihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde

belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan

Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge

veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken

sorumlu tutulurlar.

(4) Bu Tebliğ ile belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen

belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilenler ile idari hata sonucu

sehven yapılan fazla ödemeyi iade etmeyenler beş yıl süreyle Bakanlıkça sağlanan hiçbir des-

tekleme programından yararlandırılmazlar.

Sorumluluk

MADDE 11 – (1) Tüm bilgi ve belgelerin doğruluğundan, bilgi ve belge sahibi ile onay-

layan kişi ve kuruluşlar doğrudan sorumludur. Destekleme ödemesi yapılan belgeler istendi-

ğinde ibraz edilmek üzere ilgili birimlerin arşivlerinde saklanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 12 – (1) 29/5/2018 tarihli ve 30435 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gele-

neksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliği (Tebliğ No: 2018/25)

yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE 
İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/30)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yerli üreticiler Ekonet Tekstil ve Ambalaj San. ve

Tic. A.Ş., CNC Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. ve RAD Tekstil San. Tic. A.Ş. tarafından, Çin Halk
Cumhuriyeti ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti menşeli “polietilen ve polipropilenden mamul
şerit veya benzerlerinden dokunmuş mensucat (yalnız dokuma brandalar)” ürününe yönelik
yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme so-
ruşturması açılmasına ilişkin yapılan ve yerli üreticiler Ünal Sentetik Dokuma San. ve Tic.
A.Ş. ve Naksan Plastik ve Enerji San. ve Tic. A.Ş. tarafından desteklenen başvuruya istinaden,
3921.90.60.00.11, 3921.90.60.00.13,  3926.90.92.00.19, 3926.90.97.90.18 gümrük tarife ista-
tistik pozisyonları altında sınıflandırılan “polietilen ve polipropilenden mamul şerit veya ben-
zerlerinden dokunmuş mensucat (yalnız dokuma brandalar)” ürününe yönelik yürürlükte bu-
lunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması
açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin

Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli
ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında
Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,
b) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyeti’ni,
c) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,
ç) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,
d) İlgili taraf: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü

maddesinde sayılan tarafları,
e) KEP: Kayıtlı elektronik posta adresini,
f) NGGS: Nihai gözden geçirme soruşturmasını,
g) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,
ğ) Vietnam: Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti’ni,
h) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği
ifade eder.
Soruşturma konusu ürün
MADDE 4 – (1) Soruşturma konusu ürün 3921.90.60.00.11, 3921.90.60.00.13,

3926.90.92.00.19, 3926.90.97.90.18 GTİP’leri altında yer alan “polietilen ve polipropilenden
mamul şerit veya benzerlerinden dokunmuş mensucat (yalnız dokuma brandalar)”dır.

(2) Bahse konu GTİP’ler, yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup bağlayıcı mahiyette de-
ğildir.

(3) Ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak
değişiklikler, bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.
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Başvurunun temsil niteliği
MADDE 5 – (1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, başvuruda bulunan firmaların

Yönetmeliğin 18 inci ve 20 nci maddeleri çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz
olduğu anlaşılmış olup, söz konusu firmalar bu Tebliğin ilgili bölümlerinde “yerli üretim dalı”
olarak anılacaktır.

Mevcut önlem
MADDE 6 – (1) 15/11/2008 tarihli ve 27055 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İtha-

latta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2008/33) çerçevesinde ÇHC ve Vietnam
menşeli 3921.90.60.00.11, 3921.90.60.00.13, 5407.20.11.90.00, 5407.20.19.90.00 GTİP’leri
altında sınıflandırılan “polietilen veya polipropilenden mamul şerit veya benzerlerinden do-
kunmuş mensucat” ithalatına yönelik olarak 1,06 ABD Doları/Kg ve 1,16 ABD Doları/Kg tu-
tarında dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

(2) 25/12/2012 tarihli ve 28508 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız
Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ (2008/33)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ
No: 2012/28) uyarınca, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2008/33)’in
25 inci maddesinde yer alan tablo değiştirilerek, mevcut önlem 3921.90.60.00.11,
3921.90.60.00.13, 3926.90.92.00.00, 3926.90.97.90.19, 5407.20.11.90.00, 5407.20.19.90.00,
5903.90.91.90.00, 6306.12.00.00.00 GTİP’leri altında sınıflandırılan “polietilen ve polipropi-
lenden mamul şerit veya benzerlerinden dokunmuş mensucat” ithalatına yönelik uygulanmaya
devam edilmiştir.

(3) 14/11/2013 tarihli ve 28821 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız
Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/22) ile başlatılan birinci NGGS,
11/11/2014 tarihli ve 29172 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin
Önlemesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/39) ile sonuçlandırılmış, bu çerçevede, ÇHC ve
Vietnam menşeli mevcut önlem, 3921.90.60.00.11, 3921.90.60.00.13, 3926.90.92.00.00,
3926.90.97.90.18, 5407.20.11.90.00, 5407.20.19.90.00, 5903.90.91.90.00, 6306.12.00.00.00
GTİP’leri altında sınıflandırılan “polietilen ve polipropilenden mamul şerit veya benzerlerinden
dokunmuş mensucat (yalnız dokuma brandalar)” ithalatına yönelik olarak uygulanmaya devam
edilmiştir.

Gerekçe
MADDE 7 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, 19/1/2019

tarihli ve 30660 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine
İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/8) vasıtasıyla mevcut önlemin yürürlükten kalkacağı ve ilgili
ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir
başvuru ile NGGS açılması talebinde bulunabilecekleri duyurulmuştur.

(2) Mezkur ilanı müteakip yerli üretim dalı tarafından iletilen başvurunun incelenmesi
neticesinde, önleme tabi GTİP’lerden 3921.90.60.00.11, 3921.90.60.00.13,  3926.90.92.00.19,
3926.90.97.90.18 GTİP’leri için dampinge karşı önlemlerin yürürlükten kalkması halinde dam-
pingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu ve bir
NGGS açılmasını haklı kılacak bilgi, belge ve delillerin söz konusu GTİP’ler için mevcut ol-
duğu anlaşılmıştır.

Karar ve işlemler
MADDE 8 – (1) Yapılan inceleme sonucunda; NGGS açılabilmesi için yeterli bilgi,

belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun
kararı ile ÇHC ve Vietnam menşeli 3921.90.60.00.11, 3921.90.60.00.13, 3926.90.92.00.19,
3926.90.97.90.18 GTİP’leri altında sınıflandırılan “polietilen ve polipropilenden mamul şerit
veya benzerlerinden dokunmuş mensucat (yalnız dokuma brandalar)”  ürününe yönelik olarak
Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde bir NGGS açılmasına karar verilmiştir.
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Piyasa ekonomisi değerlendirmesi
MADDE 9 – (1) ÇHC ve Vietnam’da yerleşik soruşturmaya tabi üretici veya üreticilerin

soruşturma konusu ürünün üretiminde ve satışında Yönetmeliğin ek 1 inci maddesindeki öl-
çütler çerçevesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu 12 nci maddede belirtilen
süreler içinde yeterli deliller ile ispat etmesi durumunda bu üretici veya üreticiler için normal
değerin tespitinde Yönetmeliğin 5 inci maddesi, aksi takdirde Yönetmeliğin 7 nci maddesi hü-
kümleri uygulanır. Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümlerinin tatbiki halinde adı geçen ülke
için piyasa ekonomisi uygulayan emsal ülke olarak Türkiye’nin seçilmesi öngörülür.

İlgili taraflara soruşturma açılışının bildirilmesi
MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, soruşturma konusu malın

ihracatçısı, yabancı üreticisi, ithalatçısı, üye çoğunluğu bunlardan oluşan meslek kuruluşları,
ihracatçı ülke hükümeti, benzer malın Türkiye’deki üreticisi, üye çoğunluğu benzer malın Tür-
kiye’deki üreticilerinden oluşan meslek kuruluşları ilgili taraflar olarak kabul edilir. Ancak,
12 nci maddede belirtilen süreler içinde soru formlarını cevaplamak veya görüşlerini sunmak
suretiyle kendilerini yetkili mercie bildirenler soruşturmada ilgili taraf olarak dikkate alınır.

(2) Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ülkelerde yerleşik bilinen üre-
tici/ihracatçılarına, soruşturmaya konu ülkelerin Ankara’daki Büyükelçiliklerine ve başvuruda
belirtilen ve Bakanlıkça tespit edilen soruşturmaya konu ürünün bilinen ithalatçılarına soruş-
turmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulur.

(3) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliği, başvurunun gizli olmayan özeti ve soru form-
larına erişim hususunda bilgiye yer verilir.

(4) Bakanlıkça tespit edilememesi nedeniyle bildirim gönderilemeyen veya kendilerine
bildirim ulaşmayan diğer ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili bilgilere Bakanlığımızın
“https://www.ticaret.gov.tr/ithalat” uzantılı internet sitesinden sırasıyla “Ticaret Politikası Sa-
vunma Araçları”, “Damping ve Sübvansiyon”, “Soruşturmalar” sekmeleri takip edilerek so-
ruşturmaya dair ilgili başlıktan erişebilir.

Yetkili merci, ilgili tarafların görüş ve cevaplarını sunmaları
MADDE 11 – (1) Soruşturma, aşağıda iletişim bilgileri yer alan Genel Müdürlük tara-

fından yürütülür.
T.C. Ticaret Bakanlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
Damping ve Sübvansiyon Dairesi
Adres: Söğütözü Mah. 2176. Sok. No:63 Çankaya/ANKARA
E-posta: damping@ticaret.gov.tr
Tel: +90 312 204 75 00
www.ticaret.gov.tr
(2) Soruşturmada “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlar”, soru formlarına

cevapları ile resmi görüşlerini kendilerine ait KEP adreslerinden Bakanlığın aşağıda yer alan
KEP adresine gönderir.

KEP Adresi: ekonomi@hs01.kep.tr
(3) Soruşturmada “yurtdışında yerleşik firma, kurum ve kuruluşlar”, soru formlarına

cevapları ile resmi görüşlerini, fiziki ve elektronik (CD/USB ile) ortamda Bakanlığın posta ad-
resine gönderir.

(4) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılır. Soru formuna yanıtlar
hariç olmak üzere, Türkçe dışında bir dilde sunulan hiçbir bilgi, belge, görüş ve talep dikkate
alınmaz.
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(5) İlgili taraflarca soru formuna verilen cevaplar, soruşturmayla ilgili sunulan diğer
bilgi, belge, görüş ve destekleyici deliller aksi belirtilmedikçe yazılı olarak sunulur. Yazılı su-
numlarda ilgili tarafların isim ve unvanı, adres bilgileri, elektronik posta adresi, telefon, faks
numaraları belirtilir. “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak is-
teyenler” tarafından yazılı sunumlarda kendilerine ait KEP adresleri de belirtilir.

(6) İlgili taraflar, soru formunda istenilen bilgiler haricinde soruşturmayla ilgili olduğu
düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerini, destekleyici deliller ile birlikte Genel Müdürlüğe
yazılı olarak 12 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilir.

(7) Soruşturma süresince Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde
gizlilik kaydıyla verilen her türlü bilgi, belge ve görüşün gizli olmayan bir özeti sunulur. Gizli
olmayan özet, esas bilginin makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ayrıntıda olur. İlgili
taraflar, istisnai hallerde bu bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olduklarını belirtebilir. Bu gibi
istisnai durumlarda, bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olmasının nedenlerinin belirtilmesi
gerekir. 

Süreler
MADDE 12 – (1) 10 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderildiği

bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bil-
dirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür.

(2) 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasında yer alan bildirimin gönderilemediği ilgili
taraflar soru formuna ilişkin cevaplarını ve soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin yayımı
tarihinden itibaren başlayan 37 günlük süre içerisinde sunar.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden ve 10 uncu maddenin
birinci fıkrası dışında kalan diğer yerli ve yabancı taraflar görüşlerini bu Tebliğin yayımı tari-
hinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde su-
nabilir.

İşbirliğine gelinmemesi
MADDE 13 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükmü çerçevesinde, ilgili taraflardan

birinin verilen süreler dâhilinde ve istenilen biçimde gerekli bilgi ve belgeleri sağlamaması ya
da bu bilgi ve belgelere erişimi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması veya
yanlış ya da yanıltıcı bilgi vermesi hallerinde söz konusu taraf işbirliğine gelmemiş sayılır. Bu
gibi hallerde soruşturma kapsamındaki geçici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olumsuz
şekilde, mevcut verilere göre yapılır.

(2) İlgili tarafların işbirliğine gelmemesi veya kısmen işbirliğine gelmesi halinde bahse
konu taraf için soruşturmanın sonucu işbirliğine gelinmesine nazaran daha az avantajlı olabi-
lir.

Meri önlemin uygulanması
MADDE 14 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi uyarınca meri önlemlerden soruşturma

konusu olanlar, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder. Soruşturma
kapsamı GTİP’ler dışında kalan ürünlere yönelik önlemler yürürlük süresi sonunda kalkar.

Soruşturmanın başlangıç tarihi
MADDE 15 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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Ticaret Bakanlığından:
TÜRK ÜRÜNLERİNİN İHRACATININ ARTTIRILMASINA YÖNELİK TEKNİK

MEVZUATI HAZIRLAYACAK KURUMLARIN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN
KARARIN EKİNDE YAPILAN DÜZENLEMENİN DUYURULMASI

HAKKINDA TEBLİĞ
(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2019/29)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) 29/4/1997 tarihli ve 22974 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

15/1/1997 tarihli ve 97/9196 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Ürün-
lerinin İhracatının Arttırılmasına Yönelik Teknik Mevzuatı Hazırlayacak Kurumların Belirlen-
mesine İlişkin Kararın 2 nci maddesinde verilen yetkiye istinaden Karar Ekinin 8 inci bölü-
münde yer alan sorumlu/koordinatör kuruluşlar Ek-1’deki şekilde yeniden belirlenmiştir.

Protokol
MADDE 2 – (1) Kuruluşlar arasında mevzuat, personel, laboratuvar, ekipman devri

gibi hususlar yapılacak protokol ile belirlenir.
Yürürlük
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul Anadolu 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9589 

—— • —— 
İstanbul Anadolu 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9757 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

2 KISIM 34 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ihtiyacı 2 kısım 34 

kalem temizlik malzemesi, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan 

teknik şartnamesine uygun şekilde, şartnamede belirtilen marka ve modellerden biri olmak 

kaydıyla, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dâhilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan 

satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, teknik şartname 

belgesiyle sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan 

edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, 

ihaleye teklif verecek olan firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini Ofis 

veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları 

gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2. Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik şartname belgesi ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen 

kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda 

belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3. Teklifler, 18.11.2019 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4. İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5. İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif verilebilecektir. 

Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarında belirtilecektir 

6. Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 9758/1-1 
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HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

İşletmemizin ihtiyacına binaen 1 adet hizmet alım işi açık ihale usulü ile aşağıda belirtilen 

tarihte ihale edilecektir. 

1. İdarenin  

a) Adresi : E.L.İ. Müdürlüğü Atatürk cd. No.111 45500 Soma/ 

MANİSA 

b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat) 

  Fax 612 20 13 - 613 20 13  

c) Elektronik posta adresi : islaki@eli.gov.tr 

2. İhale konusu hizmetin  
 

a) Niteliği - Türü - Miktarı 

İhale 

Kayıt No Dosya No 

İhale Tarih ve 

Saati SÜRE 

1 

DARKALE-GEVENTEPE YERALTI KONTROL 

BAŞMÜHENDİSLİĞİ’NE BAĞLI STOK 

SAHALARINDAN 150.000 TON KÖMÜRÜN 

DEREKÖY LAVVAR TESİSİNE VE STOK 

ALANINA TAŞINMASI VE BOŞALTILMASI İŞİ 

2019/564695 2019-1492 
18.11.2019 

14:00 
90 gün 

 
b) Yapılacağı yer : ELİ Müdürlüğü SOMA/MANİSA. 

c) İşin süresi : İhale süreleri takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir. 

d) İhale usulü : Açık ihale 

3- İhalenin Yapılacağı yer : ELİ Müdürlüğü Komisyon odası Soma / MANİSA 

4- İhale dokümanı; ELİ i Müdürlüğü Atatürk Cad. No.111 45500 Soma/MANİSA, 

adreslerinde görülebilir. İhale dokümanlarının şartnamesini 200.00 TL karşılığında aynı adreslerden 

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

5- Teklifler 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi 

Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

7- Verilen tekliflerin geçerlilik süreleri, 60 gündür. 

8- Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve 

yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara 

tabi değildir. 

9-Web Sitemiz: www.eli.gov.tr 9715/1-1 
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AÇIK HAVA REKLAM ARAÇLARININ 3 (ÜÇ) YIL SÜRE İLE REKLAM 
İŞLETMESİNİN KİRALANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
MADDE 1- Mersin İli, Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli İlçe sınırları içerisinde, 

şartname eki listede yer, koordinat, adres, reklam araçları çeşidi ve adedi belirtilen mevcut 1656 
adet Açık Hava Reklam Araçlarının 3 (üç) yıl süre ile reklam işletmesinin kiralanması işi, 2886 
sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a (36) maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile kiraya 
verilecektir. 

3 (üç) yıllık  tahmini bedel, KDV  dahil 50.000.000,00  TL  (Ellimilyon Türk  Lirası) 
olup, Geçici Teminat 1.500.000,00 TL’dir. (Birmilyonbeşyüzbin Türk Lirası) 

MADDE 2- İhale Şartnamesi  mesai saatleri  içerisinde 1.000,00 TL  (Bin Türk Lirası) 
karşılığında, Mersin Büyükşehir Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Kira ve Tahsis Şube 
Müdürlüğünden  alınacaktır. 

MADDE 3- İhale 20 Kasım 2019 Çarşamba günü saat 14:00’de Çankaya Mahallesi, 
Atatürk  Caddesi No:19 Akdeniz/MERSİN adresinde bulunan  Mersin Büyükşehir  Belediyesi 
Ana Hizmet Binası (Taş Bina) Encümen Toplantı salonunda Kapalı Teklif Usulü ile 
yapılacaktır. (saat ayarında Türkiye Radyo Televizyon  Kurumunun saat ayarı esas alınacaktır.) 

MADDE 4- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun  6.maddesinde belirtilen Gerçek ve 
Tüzel Kişiler bu ihaleye, doğrudan ve dolaylı olarak katılamazlar.  Buna rağmen ihaleye 
katılanların  üzerinde ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilip geçici teminatı, ya da sözleşme 
yapılmış ise de sözleşmesi fesih edilerek kesin teminatı gelir kayıt edilecektir. 

MADDE 5- İSTEKLİLERDE ARANAN BELGELER 
5/A- Gerçek Kişi/Kişiler Olması Halinde; 
5/A-1) Kanuni İkametgâh Belgesi, (Nüfus Müdürlüğünden veya E-Devlet kayıt 

sisteminden kare kodlu) 
5/A-2) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu gösterir Noter tasdikli Nüfus Cüzdanı 

fotokopisi,) 
5/A-3) İlk ilanın yapıldığı ay içerisinde alınmış Adli Sicil Belgesi, (Adliye veya E-

Devlet Kayıt sisteminden kare kodlu) 
5-A-4) İmza Beyannamesi aslı veya Noter onaylısı, 
5/A-5) Tebligat için adres beyannamesi, (istekli yazılı olarak beyan ederek, 

imzalayacaktır.) 
5/A-6) İhale şartnamesinin  6.maddesinde belirtilen yazılı tutarda geçici teminat bedeli 

yatırıldığına dair makbuz veya banka teminat mektubu vermesi, 
5/A-7) İhale şartnamesinin 5.maddesinde belirlenen tutarda şartname alındı belgesi 

(makbuz) vermesi, 
5/A-8) Mersin Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelirler 

Müdürlüğünden alınacak “borcu yoktur” yazısı ibraz edilecektir. 
5/A-9) Vergi Levhası fotokopisi, 
5/A-10) İhaleye katılmak isteyen Gerçek Kişilerin son 3 (üç) yıllık cirolarının, yıllar 

bazında 5.000.000,00 TL (Beşmilyon Türk Lirası) ve üzerinde olduğuna dair onaylı belge 
sunmaları  gerekir. (bağlı bulundukları Vergi Dairesi Müdürlüklerinden) 

5/A-11) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılarak teklifte bulunacak kimselerin 
vekâletnameleriyle birlikte vekâlet eden kişiye ait aslı veya noter tasdikli imza beyannamesi, 

5/B- Tüzel Kişi/Kişiler Olması Halinde; 
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5/B-1) Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından  veya  
İdare merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye ilişkin 
ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Tüzel Kişiliğe sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı 
veya Noter tasdikli sureti, 

5/B-2) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin 
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek 
üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile Tüzel Kişiliğin 
Noter tasdikli imza sirküleri, 

5/B-3) Temsilcisi ve baskın hisseye sahip ortakların ilk ilanın yapıldığı ay içerisinde 
alınmış Adli Sicil Belgesi, (Adliye veya E-Devlet Kayıt Sisteminden kare kodlu) 

5/B-4) Temsilcisi ve baskın hisseye sahip ortakların ilk ilanın yapıldığı ay içerisinde 
alınmış Kanuni İkametgâh belgesi, (Nüfus Müdürlüğünden veya E-Devlet kayıt sisteminden kare 
kodlu) 

5/B-5) Vergi Levhası fotokopisi, 
5/B-6) İhale şartnamesinin 6.maddesinde belirtilen yazılı tutarda geçici teminat bedeli 

yatırıldığına dair makbuz veya banka teminat mektubu vermesi, 
5/B-7) İhale şartnamesinin 5.maddesinde belirlenen tutarda şartname alındı belgesi 

(makbuz) vermesi, 
5/B-8) Mersin Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelirler 

Müdürlüğünden alınacak “borcu yoktur” yazısı ibraz edilecektir. 
5/B-9) İhaleye katılmak isteyen Tüzel Kişiliklerin son 3 (üç) yıllık cirolarının, yıllar 

bazında 5.000.000,00 TL (Beşmilyon Türk Lirası) ve üzerinde olduğuna dair onaylı belge 
sunmaları  gerekir. (bağlı bulundukları Vergi Dairesi Müdürlüklerinden) 

5/B-10) Tebligat için adres beyannamesi, (istekli yazılı olarak beyan ederek, 
imzalayacaktır.) 

5/B-11) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılarak teklifte bulunacak kimselerin 
vekâletnameleriyle birlikte vekâlet eden kişiye ait aslı veya noter tasdikli imza beyannamesi, 

MADDE 6- Ortak Girişim Grubu olması halinde; 
6/1- İş Ortaklığı Beyannamesinin aslı veya Noter onaylısı, 
6/2- Ortak Girişim Gurubunu oluşturan Gerçek ve Tüzel Kişi/Kişilerin her birinin 5/A ve 

5/B’de belirtilen  esaslara göre temin edilecek belgeleri ibraz edecektir. 
MADDE 7- Bu İhale için Bankalar tarafından  verilen Teminat Mektupları, Teminat 

Mektubunu veren Banka Genel Müdürlüklerine istekliler tarafından teyit ettirilecektir. 
MADDE 8- İsteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili  

ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti  Konsolosluklarınca veya 
Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş olması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen 
belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve bu belgelerin ibrazı gerekir. 

MADDE 9- İhaleye esas Kapalı Teklif Zarfları, 20 Kasım 2019 Çarşamba günü saat 
12.00’ye kadar sıra numaralı alındı belgesi karşılığında Çankaya Mahallesi, Atatürk  Caddesi 
No:19 Akdeniz/MERSİN adresinde (Mersin Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası-Taş 
Bina) bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’na teslim edilecektir. 

İhale Komisyonu ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir. 
İLAN OLUNUR. 9561/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 
Onikişubat Belediye Başkanlığından: 
1. Mülkiyeti Onikişubat Belediyesine ait İlimiz Karamanlı Mahallesi 8185 ada 2 nolu 

parselde kayıtlı 5613,95 m2 yüzölçümlü tam taşınmaz ve Karamanlı Mahallesi 8185 ada 3 nolu 
parselde kayıtlı 907,95 m2 yüzölçümlü tam taşınmaz müşterek 17/10/2019 tarihli ve 2019/960 
sayılı Belediye Encümen kararına istinaden satılacaktır. 

2. İhale 26 KASIM 2019 Salı günü saat 14:30 'da Akçakoyunlu Mah. Şekerdere Cad. 
No:18/1 Onikişubat/Kahramanmaraş adresinde bulunan Belediye Hizmet Binamızın Encümen 
Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca ''Kapalı Teklif 
Usulü İhale Yoluyla'' yapılacaktır. 

3. İhale ile satılacak olan Karamanlı Mahallesi 8185 ada 2 nolu parselde kayıtlı 5613,95 
m2’lik tam taşınmazın muhammen bedeli 4.210.462,50 TL ve Karamanlı Mahallesi 8185 ada 3 
nolu parselde kayıtlı 907,95 m2 yüzölçümlü tam taşınmazın muhammen bedeli 680.962,50 TL 
olup Toplam Muhammen Bedeli 4.891.425,00 TL (Dört milyon sekiz yüz doksan bir bin dört yüz 
yirmi beş TL) Geçici Teminat Bedeli 146.750,00 TL (Yüz kırk altı bin yedi yüz elli TL) olup, 
geçici teminat bedeli ihale saatinden önce yatırılacaktır. Satış toplam muhammen bedel üzerinden 
yapılacaktır. 

4. Söz konusu Karamanlı Mahallesi 8185 ada 2 nolu parselde kayıtlı 5613,95 m2 
yüzölçümlü tam taşınmazın imar durumu SAĞLIK TESİS ALANI E=1,50; Karamanlı Mahallesi 
8185 ada 3 nolu parselde kayıtlı 907,95 m2 yüzölçümlü tam taşınmazın imar durumu K2 olarak 
tanımlanmıştır. 

5. İhale ile ilgili tüm masraflar(Tellaliye %1+1 Karar pulu binde 5,68, gazete ilan bedeli 
ve tapu harcı) ihale üzerinde kalan alıcıya aittir. 

6. İhaleye ilişkin Şartname ve ekleri 100,00 TL (Yüz TL) bedel ile Mali Hizmetler 
Müdürlüğünden satın alınılabilir veya ücretsiz olarak görülebilir. 

7. İhaleye katılmak isteyen Gerçek/Tüzel kişilerin 26 Kasım 2019 Salı günü saat 12:00'a 
kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisine başvurmaları gerekmektedir. Bu tarih 
ve saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 

8. Yapılan ihaleye alıcı çıkmadığı takdirde idarenin yararına uygun olursa 15( on beş )gün 
içerisinde pazarlık usulü ile satılır 

9. İhaleye katılmak isteyenlerden istenilen belgeler; 
• 2019 yılında İl Nüfus Müdürlüğünden alınmış Kanuni İkametgâh Belgesi, (Gerçek Kişi) 
• Türkiye’de ikamet etmeyenlerin, Tebligat için adres beyanı, (Gerçek Kişi) 
• İhaleye katılacak gerçek kişinin Nüfus cüzdan fotokopisi, (Gerçek Kişi) 
• Vekâleten iştirak ediyorsa, Noter Tasdikli vekâletname, Vekilin İmza Sirküsü, (Gerçek Kişi) 
• Ortak Girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi; iş ortaklığı 

oluşturacak gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre (Geçici Teminat ve 
Şartnameyi satın aldığına dair makbuz hariç) istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
(Gerçek Kişi)  

• Mevzuatı gereği Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi 
Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıl içinde alınmış Tüzel Kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğu gösterir belge, (Tüzel Kişi) 

• İhaleye giren kişinin tüzel kişiliği temsile ve ihaleye katılma yetkisine sahip olduğuna 
ilişkin belge, vekâletname, Nüfus cüzdan fotokopisi ve imza sirküleri, (Tüzel Kişi) 

• Tüzel Kişiliği temsilen ihaleye Katılan yetkilinin Noter Tasdikli İmza Sirküsü, (Tüzel Kişi) 
• İhaleye İştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,  
• Satış şartnamesini satın aldığına dair makbuz aslı,  
• Yatırmış olduğu geçici teminat makbuzun aslı veya Süresiz Limit Dahili Banka Teminat 

Mektubu, 
• Belediyemize her hangi bir borcu olmadığına dair (Onikişubat Belediyesi Mali Hizmetler 

Müdürlüğünden alınmış) belge, 
10. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
İlgililere ilanen duyurulur. 9634/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Onikişubat Belediye Başkanlığından: 
1. Mülkiyeti Onikişubat Belediyesine ait İlimiz Karamanlı Mahallesi 5872 ada 10 nolu 

parselde kayıtlı 2005,15 m2 yüzölçümlü tam taşınmaz 03/10/2019 tarihli ve 2019/916 sayılı 
Belediye Encümen kararına istinaden satılacaktır. 

2. İhale 26 KASIM 2019 Salı günü saat 14:20 'de Akçakoyunlu Mah. Şekerdere Cad. 
No:18/1 Onikişubat/Kahramanmaraş adresinde bulunan Belediye Hizmet Binamızın Encümen 
Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca ''Kapalı Teklif 
Usulü İhale Yoluyla'' yapılacaktır. 

3. İhale ile satılacak olan taşınmazın Muhammen Bedeli 3.248.343,00 TL (Üç milyon iki 
yüz kırk sekiz bin üç yüz kırk üç TL) Geçici Teminat Bedeli 97.450,00 TL (Doksan yedi bin dört 
yüz elli TL) olup, geçici teminat bedeli ihale saatinden önce yatırılacaktır.  

4. Söz konusu parsel imar planında AKARYAKIT VE SERVİS İSTASYONU E=0,60 
olarak tanımlanmıştır. 

5. İhale ile ilgili tüm masraflar (Tellaliye %1+1 Karar pulu binde 5,68, gazete ilan bedeli 
ve tapu harcı)ihale üzerinde kalan alıcıya aittir. 

6. İhaleye ilişkin Şartname ve ekleri 100,00 TL (Yüz TL) bedel ile Mali Hizmetler 
Müdürlüğünden satın alınılabilir veya ücretsiz olarak görülebilir. 

7. İhaleye katılmak isteyen Gerçek/Tüzel kişilerin 26 Kasım 2019 Salı günü saat 12:00'a 
kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisine başvurmaları gerekmektedir. Bu tarih 
ve saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 

8. Yapılan ihaleye alıcı çıkmadığı takdirde idarenin yararına uygun olursa 15( on beş )gün 
içerisinde pazarlık usulü ile satılır 

9. İhaleye katılmak isteyenlerden istenilen belgeler; 
• 2019 yılında İl Nüfus Müdürlüğünden alınmış Kanuni İkametgâh Belgesi, (Gerçek Kişi) 
• Türkiye’de ikamet etmeyenlerin, Tebligat için adres beyanı, (Gerçek Kişi) 
• İhaleye katılacak gerçek kişinin Nüfus cüzdan fotokopisi, (Gerçek Kişi) 
• Vekâleten iştirak ediyorsa, Noter Tasdikli vekâletname, Vekilin İmza Sirküsü, (Gerçek Kişi) 
• Ortak Girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi; iş ortaklığı 

oluşturacak gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre (Geçici Teminat ve 
Şartnameyi satın aldığına dair makbuz hariç) istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
(Gerçek Kişi)  

• Mevzuatı gereği Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi 
Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıl içinde alınmış Tüzel Kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğu gösterir belge, (Tüzel Kişi) 

• İhaleye giren kişinin tüzel kişiliği temsile ve ihaleye katılma yetkisine sahip olduğuna 
ilişkin belge, vekâletname, Nüfus cüzdan fotokopisi ve imza sirküleri, (Tüzel Kişi) 

• Tüzel Kişiliği temsilen ihaleye Katılan yetkilinin Noter Tasdikli İmza Sirküsü, (Tüzel Kişi) 
• İhaleye İştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,  
• Satış şartnamesini satın aldığına dair makbuz aslı,  
• Yatırmış olduğu geçici teminat makbuzun aslı veya Süresiz Limit Dahili Banka Teminat 

Mektubu, 
• Belediyemize her hangi bir borcu olmadığına dair (Onikişubat Belediyesi Mali Hizmetler 

Müdürlüğünden alınmış) belge, 
10. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
İlgililere ilanen duyurulur. 9635/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Onikişubat Belediye Başkanlığından: 
1. Mülkiyeti Onikişubat Belediyesine ait İlimiz Hayrullah Mahallesi 8101 ada 1 nolu 

parselde kayıtlı 6075,15 m2 yüzölçümlü tam taşınmaz 03/10/2019 tarihli ve 2019/915 sayılı 
Belediye Encümen kararına istinaden satılacaktır. 

2. İhale 26 KASIM 2019 Salı günü saat 14:10 'da Akçakoyunlu Mah. Şekerdere Cad. 
No:18/1 Onikişubat/Kahramanmaraş adresinde bulunan Belediye Hizmet Binamızın Encümen 
Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca ''Kapalı Teklif 
Usulü İhale Yoluyla'' yapılacaktır. 

3. İhale ile satılacak olan taşınmazın Muhammen Bedeli 9.112.725,00 TL (Dokuz milyon 
yüz on iki bin yedi yüz yirmi beş TL) Geçici Teminat Bedeli 273.400,00 TL (İki yüz yetmiş üç 
bin dört yüz TL) olup, geçici teminat bedeli ihale saatinden önce yatırılacaktır.  

4. Söz konusu parsel imar planında STRATEJİK MERKEZ E=3,00 Hmax=Serbest olarak 
tanımlanmıştır. 

5. İhale ile ilgili tüm masraflar(Tellaliye %1+1 Karar pulu binde 5,68 ,gazete ilan bedeli 
ve tapu harcı)ihale üzerinde kalan alıcıya aittir. 

6. İhaleye ilişkin Şartname ve ekleri 100,00 TL ( Yüz TL) bedel ile Mali Hizmetler 
Müdürlüğünden satın alınılabilir veya ücretsiz olarak görülebilir. 

7. İhaleye katılmak isteyen Gerçek/Tüzel kişilerin 26 Kasım 2019 Salı günü saat 12:00'a 
kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisine başvurmaları gerekmektedir. Bu tarih 
ve saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 

8. Yapılan ihaleye alıcı çıkmadığı takdirde idarenin yararına uygun olursa 15( on beş )gün 
içerisinde pazarlık usulü ile satılır 

9. İhaleye katılmak isteyenlerden istenilen belgeler; 
• 2019 yılında İl Nüfus Müdürlüğünden alınmış Kanuni İkametgâh Belgesi, (Gerçek Kişi) 
• Türkiye’de ikamet etmeyenlerin, Tebligat için adres beyanı, (Gerçek Kişi) 
• İhaleye katılacak gerçek kişinin Nüfus cüzdan fotokopisi, (Gerçek Kişi) 
• Vekâleten iştirak ediyorsa, Noter Tasdikli vekâletname, Vekilin İmza Sirküsü, (Gerçek Kişi) 
• Ortak Girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi; iş ortaklığı 

oluşturacak gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre (Geçici Teminat ve 
Şartnameyi satın aldığına dair makbuz hariç) istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
(Gerçek Kişi)  

• Mevzuatı gereği Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi 
Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıl içinde alınmış Tüzel Kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğu gösterir belge, (Tüzel Kişi) 

•İ haleye giren kişinin tüzel kişiliği temsile ve ihaleye katılma yetkisine sahip olduğuna 
ilişkin belge, vekâletname, Nüfus cüzdan fotokopisi ve imza sirküleri, (Tüzel Kişi) 

• Tüzel Kişiliği temsilen ihaleye Katılan yetkilinin Noter Tasdikli İmza Sirküsü, (Tüzel Kişi) 
• İhaleye İştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,  
• Satış şartnamesini satın aldığına dair makbuz aslı,  
• Yatırmış olduğu geçici teminat makbuzun aslı veya Süresiz Limit Dahili Banka Teminat 

Mektubu, 
• Belediyemize her hangi bir borcu olmadığına dair (Onikişubat Belediyesi Mali Hizmetler 

Müdürlüğünden alınmış) belge, 
10. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
İlgililere ilanen duyurulur.  9636/1-1 
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JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATLI SAHALAR İHALE EDİLECEKTİR 
Afyonkarahisar İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından: 
5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. 

fıkrası (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi hükümleri 
kapsamında, aşağıda bilgileri verilen 4 (Dört) Adet Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat sahası, 2886 
sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ihalesi yapılacaktır. 

1) Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi, Yüreğil Köyü,  1495,75- hektar alana sahip, J25-c3, 
J26-d4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 231 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı 
Saha. 

 
 1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 4. Nokta 5. Nokta 6. Nokta 7. Nokta 
Sağa      (Y)   329000   330500   330800   329000   328000   328000   327000 
Yukarı  (X) 4324000 4324000 4323000 4322000 4321000 4320000 4319700 

 
 8. Nokta 9. Nokta 10. Nokta 11. Nokta 12. Nokta 13. Nokta 
Sağa      (Y)   325000   324700   323600   324000   325000   327000 
Yukarı   (X) 4319000 4318850 4318850 4320000 4321400 4322500 

 
2) Afyonkarahisar İli, Sinanpaşa İlçesi, Akören-Çakırköy-Sadıkbey Köyü, 951,05-hektar 

alana sahip, K24-b3 paftasında aşağıda koordinatları verilen 285 No’lu Jeotermal Kaynak Arama 
Ruhsatlı Saha. 

Poligon:1 
 1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 4. Nokta 5. Nokta 6. Nokta 7. Nokta 
Sağa      (Y)   276603 277000 277000 278000   279786 281125 279000 
Yukarı   (X)  4297041                                                                                                                                                                4297060 4297000 4296000 4295107 4293000 4293000 

 
 8. Nokta 9. Nokta 10. Nokta 11. Nokta 
Sağa      (Y) 277000 273109 276615  276755 
Yukarı   (X) 4296000 4296000 4297425 4297360 

 
Poligon:2 

 1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 
Sağa   (Y) 282000  282000 281250 
Yukarı    (X) 4293298 4293000 4293000 

 
3) Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, Asmacık-Menteş Köyü, 790,73- hektar alana sahip, 

L24-a3, L24-a4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 394 No’lu Jeotermal Kaynak Arama 
Ruhsatlı Saha. 

 
 1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 4. Nokta 5. Nokta 6. Nokta 
Sağa      (Y)   247034   247947   248765   248765   248109   247208 
Yukarı   (X) 4249980 4251159 4250041 4247999 4245426 4245018 

 
4) Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, Dutağaç-Bekteş Köyü 2117,11- hektar alana sahip, 

L24-b1 paftasında aşağıda koordinatları verilen 395 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı 
Saha. 

 
 1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 4. Nokta 5. Nokta 6. Nokta 
Sağa      (Y)   266000   266240   266000   268702   269690   266000 
Yukarı   (X) 4258239 4259202 4260953 4261236 4254538 4254282 
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JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATLI SAHALARIN MUHAMMEN BEDELLERİ 
 

S.N İlçe Köyü / 
Kasabası 

Alan 
(Hektar) 

Muhammen 
Bedel (¨) 

Geçici Teminat 
(¨) 

İhale Tarihi İhale Saati 

1 EMİRDAĞ YÜREĞİL 1495,75 42.000,00 1.260,00 20.11.2019 11:00 

2 SİNANPAŞA AKÖREN-
ÇAKIRKÖY-
SADIKBEY 

951,05 42.000,00 1.260,00 20.11.2019 11:00 

3 SANDIKLI ASMACIK-
MENTEŞ 

790,73 42.000,00 1.260.00 20.11.2019 11:00 

4 SANDIKLI DUTAĞAÇ-
BEKTEŞ 

2117,11 59.250,00 1.777.50 20.11.2019 11:00 

 
İhale Şartname ve Eklerinin Alınacağı Yer ve Hangi Şartlarda Alınacağı: İhaleye girecek 

olan istekliler, ihale şartname ve eklerini ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde Merkez Dörtyol 
Mahallesi Küçükçobanlı Yolu Küme Evler No: 1 adresinde bulunan Afyonkarahisar İl Özel 
İdaresi Encümen Müdürlüğünde görebilirler. 

İhalenin Yapılacağı ve Tekliflerin Verileceği Yer: Dörtyol Mahallesi Küçükçobanlı Yolu 
Küme Evler No : 1 ‘de bulunan Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğü (İhale İl 
Encümeni Toplantı Salonunda yapılacaktır.)  

Yapılacağı Tarih/Saat: Yukarıda belirtilen tarih ve saatte ayrı ayrı yapılacaktır. 
Usulü:2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü.  
Son Teklif Verme Tarih/Saati: 20/11/2019 Çarşamba Günü ihale saatine kadar. 
İhaleye Katılma Belgeleri:  
İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri zarf içerisinde komisyona sunacaklardır. 
Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası. 
Gerçek kişi istekliler; 
1 - Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi. 
2 - Noter tasdikli imza beyannamesi. 
3 - T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti. 
4- Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter 

tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. 
Tüzel Kişi İstekliler; 
1) Şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar 

ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu (statüsünde jeotermal 
kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan) gösterir Ticaret 
Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti.  Belirtilen ifadenin olmaması durumunda ticaret sicil 
gazetesinde 5686 sayılı yasanın 4/2. maddesine göre statü değişikliği yapacağına dair taahhütname. 

2) Yönetimin onaylı imza sirküleri. 
3) İhaleye tüzel kişilik adına, yetkili olarak katılacakların noter tasdikli yetki belgeleri ve 

imza sirküleri, vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri. 
* İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen muhammen bedelin % 3’ü oranında geçici teminat. 

(Ziraat Bankası TR 700001000021364301215012 İban nolu İl Özel İdare Hesabına yatırılacak)  
* Kesinleşmiş Vergi Borcu olmadığına dair ihale tarihi itibarıyla alınmış belge.  
* Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik borcu olmadığına dair ihale tarihi itibarıyla alınmış belge.  
* İhale bedeli ve KDV peşin olarak ödenecektir.  
* Yukarıda belirtilen muhammen bedel tutarlarından KDV hariç olup ihale bedeli üzerinden 

KDV ayrıca ödenecektir. 
* İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını 

veya noter tasdikli suretlerini en geç ihale saatine kadar, ihale komisyonu başkanlığına teslim 
etmeleri gerekmektedir.  

* Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak 
müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

* İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedel tespitinde serbesttir. 
* İlan olunur. 9669/1-1 



8 Kasım 2019 – Sayı : 30942 RESMÎ GAZETE Sayfa : 77 

 

İŞYERİ İKMAL YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Osmaniye - Toprakkale Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından: 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan Osmaniye-Toprakkale Küçük Sanayi Sitesine ait 242 adet 
işyeri ikmal yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin 
tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin Adresi : Adnan Menderes Mah. Sanayi Sitesi İdare Binası 
OSMANİYE 

2 - İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 242 adet işyeri ikmal yapım işi 
b) Yapılacağı yer : OSMANİYE 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 
başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 30/11/2022 tarihine kadar tamamlanacaktır. 
e) Keşif Bedeli (2019 B.F. ile) : 118.445.000 TL 
f) Geçici Teminatı :     3.553.350 TL 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası 

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 
Yolu 2151 Cad. No: 154    1. Kat 159 nolu Toplantı 
Salonu Söğütözü-Ankara 

b) Tarihi ve saati : 26/11/2019 - Saat 10.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

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

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

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

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

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

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

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 
gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veya yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen 
bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin ve 
bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen 
diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; her türlü bina yapım işleridir. 
İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 
değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği veya Mimar Bölümleri ihale konusu iş veya benzer 
işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. 
maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 
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C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

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

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

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya 
daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 
durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden 
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 
korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 
G) Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 
H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 
İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge 
J) İç Zarf. 
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

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

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

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 
konsorsiyum) kabul edilmez. 

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

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında veya 
Osmaniye-Toprakkale Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığının Adnan Menderes 
Mah. Sanayi Sitesi İdare Binası OSMANİYE adreslerinde görülebilir veya 600 TL karşılığı 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 
Eskişehir Yolu 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 
indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 
toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

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

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

11 - Kooperatifimiz Başkanlığımız, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 
 9687/2-2 
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EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ  
YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Kütahya Tavşanlı Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 

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

1 - İdarenin 
Adresi : Tavşanlı OSB 8. Sokak No:2 Tavşanlı / KÜTAHYA 
2 - İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Kütahya Tavşanlı Organize Sanayi Bölgesi alanında yer 

alan işletmelerden kaynaklanacak Evsel ve Endüstriyel 
nitelikteki atık suları arıtacak atıksu arıtma tesisinin, 
işletme şartları dikkate alınarak hazırlanmış olan 
uygulama projelerine göre, I. kademede yapımı 
öngörülen 1.000 m3/gün kapasiteli tüm ünitelerin 
yapımı, mekanik ve elektrik ekipmanlarının temini ve 
montajı, tesisin işletmeye alınması, deneme işletilmesi, 
bakımı, iş sonu projeleri ve işletme-bakım kitaplarının 
hazırlanması ile idare personelinin eğitilmesi işleridir. 

b) Yapılacağı yer : Tavşanlı / KÜTAHYA 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 
başlanacaktır. 

d) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 24 (Yirmidört) aydır. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası 

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

b) Tarihi ve saati : 27/11/2019 Saat 10.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

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

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

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

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

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 



Sayfa : 80 RESMÎ GAZETE 8 Kasım 2019 – Sayı : 30942 

 

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

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

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 
gerçekleştirildiğini gösteren, en az 1.000 m3/gün kapasiteli Endüstriyel veya en az 3.000 m3/gün 
- 15.000 kişi eşdeğer nüfus kapasiteli Evsel, Atıksu Arıtma Tesisi komple ( inşaat, mekanik ve 
elektrik) yapım işine ait İş Bitirme Belgesi ile bu belgeyi tevsik amacıyla idari şartnamenin 6.1-B/ 
4. maddesinde belirtilen belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerini istekliler sunmak 
zorundadır. 

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

İş ortaklıklarında, pilot ortağın istenen asgari iş bitirme tutarının tamamını, diğer 
ortakların her birinin ise Genel Keşif Özetinde belirtilen iş kalemlerinden en az birine ilişkin ve 
asgari 5.000.000 TL tutarında yapım işini bitirmiş olması şartını sağlaması gerekir. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) 3.000.000 TL’den az olmamak üzere, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

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

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

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

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 
G) İdari Şartnamede belirlenen niteliklere uygun olarak, idare (Kütahya Tavşanlı 

Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı) adına alınacak en az 750.000 TL tutarında 
Geçici Teminat. 

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

imalatçıları, performans eğrileri, varsa test sertifikaları ve katalogları, tükettikleri enerji miktarları 
tablosu, mekanik ekipmanlarla ilgili analizler (sıyırıcılar, kapaklar, karıştırıcılar, paslanmaz çelik 
imalatlar, konveyorlar, ayrıştırıcılar vb.) teklif edilen malzemelerin markalarını belirten cetveller. 
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J) Performans Garanti Beyannamesi. 
K) Elektrik tüketimi ile ilgili Beyannameler. 
L) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 
M) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
N) İç Zarf. 
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

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

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

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

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

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

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154    1. Kat 155 nolu odasında veya 
Kütahya Tavşanlı Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Tavşanlı OSB 8. 
Sokak No: 2 Tavşanlı / KÜTAHYA adreslerinde görülebilir veya 600 TL karşılığı Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 
Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 
olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

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

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

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

11 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 
 9688/2-2 
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ATIKSU KOLLEKTÖR HATTI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Tekirdağ Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan, Tekirdağ Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi atıksu kollektör 
hattı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 
indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin Adresi : Velimeşe OSB Mah. 3. Yanyol Cad. No: 1 / 2 Ergene / 
TEKİRDAĞ 

2 - İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Velimeşe-Veliköy-Yalıboyu ve Kapaklı Organize Sanayi 

Bölgeleri müşterek atıksu kollektör hattı yapım işi 
b) Yapılacağı yer : Ergene / TEKİRDAĞ 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 
başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 30/11/2021 tarihine kadar tamamlanacaktır. 
e) Keşif Bedeli (2019 B.F. ile) : 130.539.200 TL 
f) Geçici Teminatı :     3.916.176 TL 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer  : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası 

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

b) Tarihi ve saati : 28/11/2019 - Saat 10.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

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

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

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

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

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

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

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 
gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 
edilen bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim 
Belgesinin ve bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa 
ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 
drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 
ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 
değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk 
sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde 
belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 
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C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

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

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

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya 
daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 
durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden 
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 
korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 
G) Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 
H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 
İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
J) İç Zarf. 
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 
Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye 

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

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

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 
konsorsiyum) kabul edilmez. 

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

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında veya 
Tekirdağ Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Velimeşe OSB 
Mah. 3. Yanyol Cad. No: 1 / 2 Ergene / TEKİRDAĞ adreslerinde görülebilir veya 600 TL 
karşılığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar 
Bulvarı Eskişehir Yolu 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye 
teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 
indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 
toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

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

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

11 - Müteşebbis Heyet Başkanlığımız, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 
 9741/2-1 
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MARMARAY TREN SETLERİNİN GRAFİTİCİLER TARAFINDAN BOYANAN 
DIŞ YÜZEYLERİNİN TEMİZLENMESİ İÇİN ALAN BAZLI 

TEMİZLİK YAPTIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
TCDD Taşımacılık A.Ş. Marmaray İşletme Müdürlüğünden: 
Marmaray Araç Bakım Servis Müdürlüğü bünyesinde çalışmakta olan Marmaray tren 

setlerinin grafiticiler tarafından boyanan dış yüzeylerinin temizlenmesi için alan bazlı temizlik 
yaptırılması (Teknik Şartnameye Göre) işi. Açık ihale Usulü ihale edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2019/557986 
1- İdarenin: 
a) Adresi : TCDD Taşımacılık A.Ş. Marmaray İşletme 

Müdürlüğü Hoca Paşa Mah. Sirkeci İstasyon Cad. 
No:2 Sirkeci-Fatih/İSTANBUL 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0212 520 65 75-71487 / 0212 520 65 73 
c) Elektronik Posta Adresi : marmarayyonetimihale@tcddtasimacilik.gov.tr 
2- İhale konusu malın adı ve miktarı : Marmaray Tren Setlerinde, 1000 m2 alan bazlı 

grafiti ve boya temizlenmesi (Teknik Şartnameye 
Göre) işi. 

3- İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD Taşımacılık A.Ş. Marmaray 
İşletme Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu toplantı salonunda, 18.11.2019 tarih 
saat: 14.00’te yapılacaktır. 

4- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

5- Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Marmaray İşletme Müdürlüğü Mal ve Hizmet 
Alım İhale Komisyon Bürosu, Hoca Paşa Mah. Sirkeci İstasyon Cad. No: 2 Sirkeci-Fatih/ 
İSTANBUL adresine, 18.11.2019 tarih ve 14.00 saatine kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6- İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Marmaray İşletme Müdürlüğü Mal ve Hizmet 
Alım İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 
satın almaları zorunlu olup, TCDD Taşımacılık A.Ş. Marmaray İşletme Müdürlüğü Mali İşler 
Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 150,00 TL bedelle temin edilebilir. 

7- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  
8- Bu ihale, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3(g) maddesi kapsamında olup, ceza ve 

ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir. 
 9637/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Koç Üniversitesi Rektörlüğünden: 
2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin aşağıda belirtilen Profesör kadrosuna 
tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır. 

Müracaat edeceklerin 1 sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve 
akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce) ve doçentlik belgesini PDF 
formatında ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar akademikkadro@ku.edu.tr e-posta 
adresine göndermeleri gerekmektedir. Posta yoluyla iletilen başvurular kabul edilmeyecektir. 

Yabancı ülkelerden alınan lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliğinin 
Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.  

Yabancı ülkelerde alınan doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye'de 
geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, 
eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir. 

Adayların aşağıda belirtilen genel koşullara ek olarak tabloda yer alan özel koşulları da 
sağlamaları gerekmektedir. 
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Profesör kadrosu için:  
• Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,  
• İlgili alanda bilime evrensel katkısını gösterir nitelikte akademik geçmişe sahip olmak, 
• Alanında İngilizce ders verme deneyimine sahip olmak. 
 

Fakülte Unvan Kadro Özel Koşullar 
Son Başvuru 

Tarihi 

Fen Fakültesi Prof. 1 Ekoloji alanında çalışmak ve yaban hayatı 
biyolojisi konularında uzmanlık sahibi olmak. 24 Kasım 2019 

 
 9711/1-1 

—— • —— 
Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 
06.11.2019 tarih ve 30940 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

ilanımızda, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Tıbbi 
Laboratuar Teknikleri Programı kadrosunda aşağıdaki düzeltme yapılmıştır. 

Duyurulur. 
 

BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI ÜNVAN DERECE ADET AÇIKLAMA 

SHMYO 
Tıbbi 

Hizmetler ve 
Teknikler 

Tıbbi Laboratuar 
Teknikleri 

Öğr. Gör. 5 1 

Sağlık Yüksekokulu veya 
Sağlık Bilimleri Fakültesi 
lisans mezunu olup, alanında 
tezli yüksek lisans yapmış 
olmak ve Lisans sonrası 
Tıbbi Laboratuar Teknikleri 
alanında en az iki (2) yıl 
tecrübeli olmak. 

 
 9759/1-1 

—— • —— 
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 
06.11.2019 tarihli ve 30940 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

Akademik Personel alım ilanımızda aşağıdaki tabloda yer alan düzeltme yapılmıştır. 
Duyurulur. 
 

Unvan Birim Bölüm 

Anabilim Dalı/ 
Anasanat Dalı/ 

Program 
Kadro 

Derecesi 
Kadro 
Sayısı 

ALES 
Puan 
Türü Açıklamalar 

Öğretim 
Görevlisi 

(Ders 
verecek) 

Saray Meslek 
Yüksekokulu Tasarım Grafik 

Tasarımı 5 1 Sözel 

Resim-İş 
öğretmenliği veya 
grafik tasarım lisans 
mezunu olmak. 
Grafik Tasarım 
Anasanat dalında 
Yüksek Lisans 
yapmış olmak. 

 9783/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Arapgir İlim Kültür ve Eğitim Vakfı.  
VAKFEDENLER: Recep Ayhan, Aydın Üstündağ, Hüseyin Gürer, Mehmet Coşer 

Gömüç.  
VAKFIN İKAMETGAHI: Malatya 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO: 

Arapgir Asliye Hukuk Mahkemesinin 11.09.2019 tarih ve  E.2019/33, K.2019/108 sayılı kararı. 
VAKFIN AMACI: Lise ve Dengi okullardan mezun olan, fakat öğrenim yapma 

olanağından maddi bakımdan yoksun bulunan öğrenciler ve yurt içi/ yurtdışında yüksek lisans ve 
doktora yapan öğrenciler ile hangi eğitim düzeyinde olursa olsun vakıf yönetim kurulunun 
yardıma layık gördüğü öğrencilerin her türlü eğitim, öğretim ve sosyal ihtiyaçlarının maddi, 
manevi karşılanmasına yardımcı olmak,…ve vakıf senedindeki diğer hükümleri yerine 
getirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI : 60.000.-TL (ALTMIŞBİNTÜRKLİRASI) dır. 
YÖNETİM KURULU: Hüseyin Gürer, Hakan Koca, Engin Konbul, Mehmet Coşer 

Gömüç, Erdoğan Şatır. 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın herhangi 

bir sebeple sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Arapgir 
Muhtarlar Derneği’ne devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 9692/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Uğurlu Birlik Vakfı 
VAKFEDENLER: Ömer Naci UZUN, Suriye UZUN, Sadık ERBAŞ, Ali YILDIRIM, 

Yüksel SARUHAN. 
VAKFIN İKAMETGÂHI:  TRABZON 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Of Asliye Hukuk Mahkemesinin 29.05.2019 tarihli ve E:2018/545, K:2019/353 sayılı 
kararı.  

VAKFIN AMACI: Türkiye ve genelinde, özellikle Trabzon Of Uğurlu Mahallesinde 
Cami ve müştemilatını yapmak, yapılmış olanları onarmak, yaşatmak ve güzelleştirmek. Beldede 
ihtiyaç duyulması halinde, onarılacak ve yapılacak camileri yapmak için öncülük etmek ve vakıf 
senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmek. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: Trabzon İli, Ortahisar İlçesi, Konaklar Mahallesinde bulunan 
;3813 Ada, 1 Parsel, Bağımsız bölüm numarası 11 olan daire. 

YÖNETİM KURULU: Ömer Naci UZUN, Suriye UZUN, Sadık ERBAŞ, Ali 
YILDIRIM, Yüksel SARUHAN. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:  
Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Trabzon Of İlçesinde bulunan Uğurlu 

Hizmet ve Kültür Vakfı’na devredilir.  
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 9693/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Kırklareli İli, Merkez İlçesi, 686 ada, 15 parsel üzerindeki 904898 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen Yeşil Trakya Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Uygulama Denetçisi, İnşaat 
Mühendisi Ali ÖZEN (Denetçi No: 1690, Oda Sicil No: 18732) tarafından, Ankara 7. İdare 
Mahkemesinin 2018/1158 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 10.10.2019 
tarihli ve E.2018/1158-K.2019/2286 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” 
hükmedildiğinden, 19.01.2017 tarihli ve 29953 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Ali ÖZEN hakkında 
tesis edilmiş olan idarî işlemin sebebiyet kaydı ile ilgili olan kısmı 01.11.2019 tarihli ve 254158 
sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 9628/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
19.07.2019 tarihli ve 169011 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile denetçi belgesi iptal 

edilen, Skala Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin sorumlu denetim elemanı Hüseyin ÜZÜMCÜ (Proje ve 
Uygulama Denetçisi, Mimar, Denetçi No: 12110, Oda Sicil No: 14074) tarafından Bakanlığımız 
aleyhine açılan davada, Ankara 6. İdare Mahkemesinin 04.10.2019 tarihli ve E.2019/1525 sayılı 
kararı ile "dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına" 
hükmedildiğinden, 27.07.2019 tarihli ve 30844 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Hüseyin ÜZÜMCÜ 
hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin yürütülmesi 22.10.2019 tarihli ve 246466 sayılı Makam 
Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 9629/1/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
08.01.2019 tarihli ve 5744 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile denetçi belgesi iptal edilen, 

Şems Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin sorumlu denetim elemanı Feyyaz VANLI (Proje ve Uygulama 
Denetçisi, Mimar, Denetçi No: 1986, Oda Sicil No: 4255) tarafından Bakanlığımız aleyhine 
açılan davada, Ankara 2. İdare Mahkemesinin 09.10.2019 tarihli ve E.2019/190-K.2019/1942 
sayılı ile "dava konusu işlemin iptaline" hükmedildiğinden, 23.01.2019 tarihli ve 30664 sayılı 
Resmî Gazete ilanı ile Feyyaz VANLI hakkında tesis edilmiş olan idarî işlem 22.10.2019 tarihli 
ve 246968 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 9629/2/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Siirt İli, Merkez İlçesi, 317 ada, 44 parsel üzerindeki 1157218 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen Naz Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat 
Mühendisi Ramazan İZGİ (Denetçi No: 26047, Oda Sicil No: 32420) tarafından Bakanlığımız 
aleyhine açılan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 20.09.2019 tarihli ve E.2019/298-
K.2019/1660 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline”  hükmedildiğinden, 02.10.2018 
tarihli ve 30553 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Ramazan İZGİ hakkında tesis edilmiş olan idarî 
işlemin, sebebiyet kaydına ilişkin kısmı 22.10.2019 tarihli ve 247115 sayılı Makam Olur’u ile 
iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 9629/3/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Şanlıurfa İli, Birecik İlçesi, N39C-25-A-4-A-D pafta, 166 ada, 73 parsel üzerindeki 

1133457 YİBF nolu inşaatı denetimini üstlenen Baraj Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin sorumlu 
denetim elemanı İmam Bakır CANBAZ (Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi, 
Denetçi No: 16741, Oda Sicil No: 29233) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 
Ankara 16. İdare Mahkemesinin 09.10.2019 tarihli ve E.2019/1294 sayılı kararı ile "dava konusu 
işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına" hükmedildiğinden, 18.08.2018 
tarihli ve 30513 sayılı Resmî Gazete ilanı ile İmam Bakır CANBAZ hakkında tesis edilmiş olan 
idarî işlemin, sebebiyet kaydına ilişkin kısmının yürütülmesi 25.10.2019 tarihli ve 249486 sayılı 
Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 9629/4/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Antalya İli, Kemer İlçesi, 464 ada, 7 parsel üzerindeki 503239 YİBF nolu inşaatı 

denetimini üstlenen Adalya Adım Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı olan Ekrem 
BAYRAKTAR (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 59577) tarafından 
Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 17.10.2019 tarihli ve 
E.2019/766-K.2019/2056 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline”  hükmedildiğinden, 
01.11.2018 tarihli ve 30582 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Ekrem BAYRAKTAR hakkında tesis 
edilmiş olan idarî işlemin, kuruluş ortaklığına ilişkin kısmı 28.10.2019 tarihli ve 251149 sayılı 
Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 9629/5/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
03.07.2019 tarihli ve 154274 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile denetçi belgesi iptal 

edilen, Bileşim Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin sorumlu denetim elemanı Mehmet Emin ÖNCEL  
(Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar, Denetçi No: 18470, Oda Sicil No: 32516) tarafından 
Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 18. İdare Mahkemesinin 20.09.2019 tarihli ve 
E.2019/1496 sayılı kararı ile "dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin 
durdurulmasına" hükmedildiğinden, 07.07.2019 tarihli ve 30824 sayılı Resmî Gazete ilanı ile 
Mehmet Emin ÖNCEL hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin yürütülmesi 28.10.2019 tarihli ve 
251125 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 9629/6/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Antalya İli, Kemer İlçesi, 12 ada, 5 parsel üzerindeki 89967 (Yeni: 529703) YİBF nolu 

inşaatı denetimini üstlenen Mühendisler Yapı Denetim A.Ş.’nin kuruluş ortağı olan Salih Zeki 
UÇAR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 102, Oda Sicil No: 32760) 
tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 02.10.2019 
tarihli ve E.2018/2032-K.2019/1755 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline”  
hükmedildiğinden, 20.04.2018 tarihli ve 30397 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Salih Zeki UÇAR 
hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin, kuruluş ortaklığına ilişkin kısmı 30.10.2019 tarihli ve 
252189 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 9629/7/1-1 
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İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 

12.06.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine 
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve “İstanbul Üniversitesi Akademik 
Yükseltilme ve Atama Kriterleri” uyarınca Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi 
kadrolarına eleman alınacaktır. 

Profesörlük Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: Özgeçmişlerini, Başlıca Araştırma 
Eserinin adını da belirttikleri başvuru dilekçelerini PDF formatında (imzalı), Doçentlik 
Belgelerini, Yayın Listelerini, Bilimsel Yayınlarını (Başvurularında yayınlarından birini başlıca 
araştırma eseri olarak gösterirler) kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat 
eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dökümanı, eğitim öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde 
devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite 
Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet PDF formatında hazırlanmış olan 
CD veya Taşınabilir Bellek ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen 
başvurmaları gerekmektedir. 

 
Profesör Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: 
1- Başlıca Araştırma Eserinin adını da belirttikleri başvuru dilekçelerini, 
2- Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan 1 Adet 

Biyometrik Fotoğraflı Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu (Profesör ve Doçentler için 
olacak), 

3- 2 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Biyometrik Fotoğraflı), 
4- Adli Sicil Kaydı, 
5- Özgeçmiş ve Yayın Listesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, Diplomalar 

(Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık), 
6- 1 adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş), 
7- Kimlik Fotokopisi 
8- Başlıca Araştırma Eseri olarak gösterdikleri eserden ayrıca yanlarında bulundurmaları 

gerekmektedir. 
 
Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: Özgeçmişlerini, Doçentlik Belgelerini, 

Yayın Listelerini ile Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet PDF formatında hazırlanmış 
olan CD veya Taşınabilir Bellek ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen 
başvurmaları gerekmektedir. 

Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: 
1- Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan 1 Adet 

Biyometrik Fotoğraflı Öğretim Üyesi 
Kadrolarına Başvuru Formu (Profesör ve Doçentler için olacak), 
2- 2 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Biyometrik Fotoğraflı), 
3- Adli Sicil Kaydı, 
4- Özgeçmiş ve Yayın Listesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, Diplomalar 

(Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık), 
5- 1 adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş) 
6- Kimlik Fotokopisi ayrıca yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. 
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Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: Özgeçmişlerini, Kadroya 
Başvuru Dilekçelerini, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan 2 
Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Biyometrik Fotoğraflı), Adli Sicil 
Kaydı, Doktora Belgesini, Yayın Listelerini, Bilimsel Çalışma ve yayınları kapsayan 4 adet PDF 
formatında hazırlanmış olan CD veya Taşınabilir Bellek ile birlikte ilgili birimlere şahsen 
başvurmaları gerekmektedir. 

 
NOTLAR: 
1- İlan edilen bütün unvanlar için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların 

Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır. 
2- Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları 

gerekmektedir. 
3- Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir. 
4- İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme 

veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir. 
5- Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili 

birimlere yapılacaktır. 
6- İlanın Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 

15. gündür. 
7- Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir. 
8- Kadrolara müracaat edecek adayların, Üniversitemizin ve Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığının internet sitesinde yer alan İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama 
Kriterlerine göre Bilimsel Yayınlarının puanlandırılmış tablolarını eklemeleri gerekmektedir. 

9- 2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca (2547 Sayılı Kanunun 50. maddesinin 
birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlik 
eğitimlerini üniversitemizde tamamlayanların başvuru hakkı bulunmamaktadır.) belirlenen 
%20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu 
bulunmamaktadır. 

10- Profesör ve/veya Doçent kadrolarına başvuran adaylardan Doçentlik Sözlü Sınavına 
girmemiş olanlar, başvuru işlemlerinden sonra Personel Daire Başkanlığı’nın sayfasında yer alan 
Doçentlik Sözlü Sınavı Başvuru Dilekçesi’ni doldurarak Personel Daire Başkanlığı Doçentlik 
Birimine iletmeleri gerekmektedir. 

11- İlanımıza http://www.istanbul.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir. 
 
DUYURULUR 
 
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 
 

ANABİLİM DALI ÜNVANI ADEDİ AÇIKLAMA 
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ 

Biyoistatistik PROFESÖR 1 
Histogram adım aralıkları alanında bilimsel 
çalışmalar yapmış olmak. 

Biyoistatistik 
DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 

Biyoistatistik alanında Doktora ve çarpık 
dağılımlar alanında bilimsel çalışmalar yapmış 
olmak. 

Genel Cerrahi DOÇENT 1 
Meme Cerrahisi alanında bilimsel çalışmalar 
yapmış ve Onkoplastik Meme Cerrahisi 
konusunda deneyimli olmak. 
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Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları 

DOÇENT 1 
Pediatrik Hematoloji/Onkoloji Yan Dal 
uzmanlığını almış olup, kök hücre nakli alanında 
deneyimli olmak. 

Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları 

DOÇENT 1 Neonatoloji Yan Dal uzmanlığını almış olmak. 

İç Hastalıkları DOÇENT 2 
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Yan 
Dal Uzmanlığını almış olmak. 

İç Hastalıkları DOÇENT 1 
İmmünoloji ve Alerji Yan Dal Uzmanlığını almış 
olmak. 

Tıp Tarihi ve Etik DOÇENT 1 
Tıp Fakültesi mezunu olup, Organ Nakli ve Beyin 
Ölümünün Etik Boyutları alanında bilimsel 
çalışmalar yapmış olmak. 

Tıbbi Mikrobiyoloji DOÇENT 1 
Multidisipliner ve Moleküler Mikrobiyoloji 
alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak. 

Tıbbi Mikrobiyoloji 
DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 

Hücre kültürü ve transplantasyon sonrası viroloji 
tanı laboratuvarlarında deneyimli olmak. 

Ruh Sağlığı ve 
Hastalıkları 

DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 

Nöropsikoloji alanında bilimsel çalışmalar 
yapmış olmak. 

Tıbbi Biyoloji 
DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 

Solid organ ve doku transplantasyon 
immünolojisi alanında deneyimli olmak. 

Nöroloji 
DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1  

HUKUK FAKÜLTESİ 
İnsan Hakları 

Hukuku 
PROFESÖR 1  

Ticaret Hukuku 
DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1  

Deniz Hukuku 
DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1  

EDEBİYAT FAKÜLTESİ 
Sistematik Felsefe PROFESÖR 1  

Uygulamalı Psikoloji DOÇENT 2  
Fiziki Coğrafya DOÇENT 1  

Genel Sanat Tarihi DOÇENT 1  

Protohistorya ve 
Önasya Arkeolojisi 

DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1  

Kurumlar 
Sosyolojisi 

DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1  

Sosyometri 
DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1  
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İKTİSAT FAKÜLTESİ 

İktisadi Gelişme ve 
Uluslararası İktisat 

PROFESÖR 1 
Yenilenebilir Doğal kaynaklar Ekonomisi etki 
analizleri alanında bilimsel çalışmalar yapmış 
olmak. 

İnsan Kaynakları ve 
Yönetimi 

DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 

Örgütsel Bağlılık, Şükran ve Göç alanlarında 
bilimsel çalışmalar yapmış olmak. 

ECZACILIK FAKÜLTESİ 

Farmasötik 
Toksikoloji 

PROFESÖR 1  

Biyokimya DOÇENT 1  

Farmasotik Botanik DOÇENT 1  

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 

Protetik Diş Tedavisi DOÇENT 1  

İŞLETME FAKÜLTESİ 
Muhasebe PROFESÖR 1  

Finans PROFESÖR 1  

İşletme Yönetimi ve 
Organizasyon 

DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1  

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ 

Muhasebe ve Finans PROFESÖR 2  

Siyaset ve Sosyal 
Bilimler 

PROFESÖR 1  

Siyaset Bilimi DOÇENT 1  

İLAHİYAT FAKÜLTESİ 

Arap Dili ve 
Belagatı 

DOÇENT 1  

SU BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 
İçsu Kaynakları ve 

Yönetimi 
DOÇENT 1 

Analitik Kimya alanında bilimsel çalışmalar 
yapmış olmak. 

Balıkçılık 
Teknolojisi ve 

Yönetimi 

DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 

Balıkçılık biyolojisi ve popülasyon dinamiği 
alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak. 

ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK FAKÜLTESİ 

Lojistik DOÇENT 1  

AZİZ SANCAR DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 

Moleküler Tıp DOÇENT 1  
Sinirbilim DOÇENT 1  

DENİZ BİLİMLERİ VE İŞLETMECİLİĞİ ENSTİTÜSÜ 

Deniz Jeolojisi ve 
Jeofiziği 

DOÇENT 1  

 9694/1-1 
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Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI 

Üniversitemiz Bölümleri Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim 
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz 
web sayfasında yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi’nde belirtilen kriterleri 
sağlamak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi 
olarak “Öğretim Üyeleri” alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. 

 
Fakülte/ 

Yüksekokul Bölümü 
Kadro 
Unvanı 

Kadro 
Sayısı Aranan Koşullar 

Sanat ve 
Tasarım 
Fakültesi 

İç Mimarlık 
ve Çevre 
Tasarımı 
Bölümü 

Prof. 
Dr. 

1 
Mimarlık lisans mezunu, koruma, tasarım alanlarında 
yayın ve uygulama yapıyor olmak. 

Sanat ve 
Tasarım 
Fakültesi 

İç Mimarlık 
ve Çevre 
Tasarımı 
Bölümü 

Doç. 
Dr. 

1 

Mimarlık/ İç Mimarlık (ve Çevre Tasarımı) alanında 
yurtdışında Doktora yapmış olmak, Mimarlık ve 
Çevresel Psikoloji alanında UAK Doçentliğine sahip 
olmak, AB Araştırma programları ve uluslararası sektörel 
ortaklı araştırma projelerini başarı ile yürütüp 
tamamlamış olmak, özel kullanıcı grupları ile ilgili 
doktora sonrası çalışmalarda bulunmak. 

 
Adayların başvuru dosyasında bulunacak belgeler: 
 
1. Öğretim üyesi başvuru dilekçesi, 
2. Özgeçmiş (YÖK formatlı), 
3. Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgelerin fotokopileri (Lisans, 

Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları 
yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin 
onaylanmış olması şarttır. 

4. Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan ‘KHAS Akademik Personel İstihdam 
Yönergesi’ ne göre hazırlanacak Ek-1 tablosu,  

5. Adayların KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi kapsamında hazırladıkları 
(Profesörler için 5 adet elektronik CD ya da flash bellek, 1adet basılı/ Diğer öğretim üyeleri için 3 
adet elektronik CD ya da flash bellek, 1adet basılı) bilimsel dosyaları 

6. Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge 
7. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi 
8. Nüfus Cüzdan fotokopisi 
 
Belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde başvurmayan ve dosyasında eksik belge 

olan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.  
 
Başvuru süresi: İlan tarihinden itibaren 15 gündür. 
 
Başvuru Adresi: 
Kadir Has Üniversitesi, Kadir Has Kampusü (Cibali) 
İnsan Kaynakları Direktörlüğü 
Cibali Mah. 34083  
Fatih/İstanbul 9633/1-1 
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Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 
4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Üniversitemiz birimlerinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. Maddesinin 
(B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yer alan ek 
2’inci maddenin (b) ve (c) fıkralarına göre 2 (iki) adet sözleşmeli personel alınacaktır. 

 

İLAN 
KODU 

UNVANI ADET ÖĞRENİM ARANAN NİTELİKLER 

S-9 Programcı 1 Lisans 

Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği veya 
Yazılım Mühendisliği bölümlerinin 
birinden mezun olmak. YDS Sınavından En 
az D düzeyinde puana sahip olmak. 

S-10 Büro Personeli 1 Önlisans 
İşletme, Muhasebe, Muhasebe ve Vergi 
Uygulamaları veya Bankacılık önlisans 
programlarının birinden mezun olmak. 

 
ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR 
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 
2- Başvuru tarihiitibariyle18 yaşını tamamlamış olmak. 
3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 
4- Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa 
bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, 
milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, 
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileliiflas, ihaleye fesat 
karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya 
kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. 

5- Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması (askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş 
olmak). 

6- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini  
devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 

7- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılması sonucunda atamaya engel 
durumu bulunmamak. 

8- Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet 
sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin 
feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen 
istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak. 

9- Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve 
belgelendirmek. 

10- Adayların 2018 KPSS(B) grubu puan türlerinden mezuniyetine uygun olan puan 
türüne sahip olması gerekmektedir. Ayrıca deneyim şartı istenilenlerin çalışma süreleri ve 
belgelerin asılları değerlendirilecektir. 
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11- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 
olmak. 

12- Sadece bir unvan kodu için başvurulacaktır. Birden fazla unvan kodu için başvuru 
yapılması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır. 

13- Özel şartları ilan tarihinin ilk günü itibariyle sağlıyor olmak. 
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI 
Adayların ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde Konya 

Teknik Üniversitesi resmi internet sayfası www.ktun.edu.tr’den temin edilecek başvuru formu ve  
istenilen belgelerle birlikte Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri 
gerekmektedir. Posta, fax ve internet kanalıyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

İSTENİLEN BELGELER 
1- Başvuru formu. 
2- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi. 
3- Diploma veya mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi. 
4- Lisans mezunları için 2018 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı, önlisans mezunları için 

2018 KPSS(B) grubu KPSSP93 puanı esas alınacaktır. 
5- Nitelikler bölümünde istenilenlerin çalışma süreleri ve belgelerin asılları. 
6- SGK Hizmet Dökümü. 
7- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi. 
8- 1 adet vesikalık fotoğraf. 
9- S-9 kadrosu için Yabancı Dil Puanı. 
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI 
Büro Personeli kadrosu için ilgili Yönetmeliğin ek 2’inci maddenin (b) fıkrası gereğince 

“Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak 
suretiyle”, Programcı kadrosu için ise ek 2’inci maddenin (c) fıkrası gereğince KPSS (B) grubu 
puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alan adaydan başlamak 
suretiyle ilan edilen kadronun 10 katına kadar aday arasından yapılacak yazılı ve/veya sözlü 
sınav sonucuna göre sıralama yapılacaktır. 

Başvuru sonunda asıl ve yedek adayların isim listesi ile yazılı ve/veya sözlü sınava 
girecek adayların listesi, Konya Teknik Üniversitesi resmi internet sayfası www.ktun.edu.tr 
adresinde yayımlanacaktır. Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya 
aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme 
yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya 
hak kazanan adaylar sonuçların yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde işe başlamaları 
için gerekli evrakları tamamlayarak Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri 
gerekmektedir. İşe başlama için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin 
www.ktun.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde istenilen 
belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler. Başvuru ve atama işlemleri 
sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit 
edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir. İlanda bulunmayan 
hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir. 

 9579/1-1 

http://www.ktun.edu.tr/
http://www.ktun.edu.tr/
http://www.ktun.edu.tr/
http://www.ktun.edu.tr/
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden:  
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere 
06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli 28/06/1978 tarihli ve 16330 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2 nci 
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre ÖSYM Başkanlığı tarafından Kamu Personeli 
Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle doğrudan yapılacak 
merkezi yerleştirme yöntemi ile 76 adet Mühendis ve 24 adet Tekniker unvanında olmak üzere 
toplam 100 adet sözleşmeli personel alınacaktır.  

Ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının 
bulunduğu KPSS-2019/5 Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesinde 07/11/2019 tarihi 
itibariyle yayınlanmıştır. Tercih işlemlerinde lisans düzeyindeki pozisyonlar için 22 Temmuz 
2018 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2018-KPSS Lisans), ön lisans 
pozisyonlar için 4 Kasım 2018 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2018-
KPSS Ön Lisans) girmiş olan adayların sınav sonuçları kullanılacaktır. Adaylar, tercihlerini 7-13 
Kasım 2019 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM’nin internet 
sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecektir. İnternetten tercih 
gönderme işlemleri, 13 Kasım 2019 tarihinde saat 23.59'da sona erecek ve bu süre 
uzatılmayacaktır. Yerleştirme işlemlerinde, lisans mezunları için KPSSP3 ve ön lisans mezunları 
için KPSSP93 puanı kullanılacaktır. İlgili sınav puanı en az 50 (elli) olan adaylar tercih 
yapabilecektir. 

Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine 
göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya bu 
kılavuzdaki sözleşmeli pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapanlar hakkında 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinde (*) ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 
Esasların ek 1 inci maddesinin 3 ve 4 üncü fıkralarında (**) yer alan hükümlerin uygulanacağı 
göz önünde bulundurulmalıdır. (*) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinde yer 
alan hüküm: “…Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi 
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde 
Cumhurbaşkanlığı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, 
fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında 
istihdam edilemezler.” (**) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci 
maddesinin 3 ve 4 üncü fıkralarında yer alan hükümler: “…Sözleşmeli personelin, hizmet 
sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi 
veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren 
bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden 
istihdam edilemez. Sözleşmesini;  

a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,  
b) Öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen ve ekli 4 sayılı cetvelde yer alan unvanlara 

ilişkin pozisyonlara ek 4 üncü madde çerçevesinde atanmak suretiyle unvan değişikliği 
yapanlardan,  

c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş 
yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği 
haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması 
nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü 
kendilerine uygulanamayanlardan, tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan 
yeniden istihdam edilebilirler.” 

Adres : Meteoroloji Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Kütükçü Alibey 
Caddesi No:4 06120  Kalaba, Keçiören/ANKARA 9712/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 9780/1/1-1 
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 9780/2/1-1 

  



8 Kasım 2019 – Sayı : 30942 RESMÎ GAZETE Sayfa : 105 

 

 
 9781/1/1-1 
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 9781/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

 
 9764/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

 
 9764/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

 
 9772/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

 
 9772/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

 
 9809/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

 
 9771/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

 
 9773/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

 
 9776/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

 
 9777/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
 9778/1-1 
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 9779/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

 
 9767/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

 
 9768/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

 
 9769/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

 
 9770/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI
–– İller Bankası Anonim Şirketinin Sermayesinin 30.000.000.000 Türk Lirasına

Çıkarılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1767)

YÖNETMELİKLER
–– Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
–– Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Eğitim Merkezi

Komutanlığı Temin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Fakülte ve Meslek

Yüksekokulları Temin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
–– Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
–– Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Tebliğ (Seri No: 28)
–– Kamu İç Denetim Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– Bitkisel Üretimde Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Destekleme

Ödemesi Uygulama Tebliği (No: 2019/50)
–– Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliği

(No: 2019/47)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/30)
–– Türk Ürünlerinin İhracatının Arttırılmasına Yönelik Teknik Mevzuatı Hazırlayacak

Kurumların Belirlenmesine İlişkin Kararın Ekinde Yapılan Düzenlemenin
Duyurulması Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/29)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 9/10/2019 Tarihli ve 2014/13961 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
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