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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü)’ndan:

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE 

YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/3/2014 tarihli ve 28953 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tapu ve

Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin

3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “25/11/2010 tarihli ve 6083 sayılı Tapu ve Ka-

dastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinin birinci

fıkrası,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (k) bentleri

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Alt görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Karar-

namesinin 509 uncu maddesinde yer alan hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi

içindeki görevleri,”

“k) Üst görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Ka-

rarnamesinin 509 uncu maddesinde yer alan hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiye-

rarşi içindeki görevleri,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2)

numaralı alt bendinde yer alan “Tapu sicil müdür yardımcısı” ibaresinden sonra gelmek  üzere

“, kadastro müdür yardımcısı” ibaresi eklenmiş, ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “pilot,”

ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı bentte yer alan “restoratör,” ibaresinden sonra gelmek üzere

“mütercim,”  ibaresi eklenmiştir.

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinden sonra

gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş, diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiş ve mevcut

(d) bendinin (2) numaralı alt bendi, mevcut (e) bendinin (3) numaralı alt bendi ve mevcut (i)

bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan “restoratör,” ibaresinden sonra gelmek üzere “mü-

tercim,” ibaresi eklenmiş, mevcut (g) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiş-

tirilmiştir. 

“d) Kadastro müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

2) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt

bendinde yazılı bölümlerden mezun olmak suretiyle atandığı mühendis, (d) bendinin (1) nu-

maralı alt bendinde yazılı bölümlerden mezun olmak suretiyle atandığı tekniker kadroları ile

kadastro teknisyeni, kadastro üyesi veya kontrol memuru unvanlarında bulunmak,

3) Bu bendin (2) numaralı alt bendinde yazılı unvanlarda kadastro müdürlüklerinde en

az üç yıl hizmeti bulunmak,

4) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,”

“1) Genel Müdürlük tarafından düzenlenen bilgisayar kursunda başarılı olmak veya

Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış bilgisayar kullanım belgesine sahip olmak ya da bitirdiği

okulun ders müfredatında bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi yürür-

lükten kaldırılmış, aynı fıkranın sonuna aşağıdaki bent eklenmiştir. 

“j) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların filoloji, mütercimlik, tercümanlık bölümün-

den mezun olmak ya da fakülte veya dört yıllık yüksekokullardan mezun olup, Genel Müdürlük

tarafından tespit edilerek sınav ilanında belirtilecek yabancı dillerden en az birinden, son baş-

vuru tarihi itibarıyla ilanda belirtilecek geçerlilik süresi dolmamış,  YDS'den en az (B) seviye-

sinde dil belgesi veya dil yeterliliği bakımından ÖSYM Başkanlığınca buna denkliği kabul

edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “, Türkiye

ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne” ibaresi yürürlükten kaldırılmış,

beşinci fıkrasındaki “beş” ibaresi “üç” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Perso-

nel” ibareleri “Yönetim” olarak, “İnsan Kaynakları” ibaresi “Personel” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “İnsan

Kaynakları” ibaresi “Personel” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “İnsan

Kaynakları” ibaresi “Personel” olarak değiştirilmiştir.
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MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci ve beşinci fıkrasında yer

alan “İnsan Kaynakları” ibareleri “Personel” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün

bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

—— • ——
Ticaret Bakanlığından:

PERAKENDE TİCARETTE UYGULANACAK İLKE VE KURALLAR

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/8/2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Perakende

Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/B maddesinin üçüncü fık-

rasında geçen “dört” ibaresi “sekiz” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

26/3/2014 28953

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 1/11/2014 29162
2- 29/4/2017 30052

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

6/8/2016 29793

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 30/5/2017 30081

2- 22/5/2018 30428

3- 15/8/2018 30510

4- 28/9/2018 30549

5- 7/11/2018 30588

6- 28/11/2018 30609

7- 18/1/2019 30659

8- 22/6/2019 30809
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:
KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/1/2018 tarihli ve 30295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu
Taşıma Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (m), (n) ve (ö) bentlerinde yer
alan “Maliye Bakanlığı” ibareleri “Hazine ve Maliye Bakanlığı” olarak, aynı fıkranın (ö) ben-
dinde yer alan “taşımacılılığında” ibaresi “taşımacılığında” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın
(tt) bendinde yer alan “Bilim,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkranın (iii) bendinde
yer alan “yetki belgesi sahibi arasında akdedilen,” ibaresinden sonra gelmek üzere “taşımada
kullanılan taşıta ait bilgiler ile” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ticari
ve” ibaresi “ticari tarifeli veya” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın (a) bendinde yer alan “Yur-
tiçi” ibaresinden sonra gelmek üzere “tarifeli veya” ibaresi eklenmiş, ikinci ve dördüncü fık-
ralarında yer alan “gerçek ve tüzel kişilere verilir.” ibarelerinden sonra gelmek üzere “Bu bel-
gelere 24 üncü maddenin ikinci fıkrasının (m) bendindeki şartları haiz otomobiller de kayde-
dilebilir.” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 7 – (1) Bu Yönetmeliğe göre düzenlenecek D4 yetki belgesi talep edenle-

rin;
a) İliçi taşımalarda; talep sahibinin merkezi adresinin bulunduğu ilin İl Trafik Komis-

yonundan alınacak D4 yetki belgesi düzenlenmesinin o ildeki mevcut arz/talep dengesi ve ta-
şıma düzeni bakımından bir sakıncası olmadığına dair İl Trafik Komisyonu kararını Bakanlığa
sunmaları,

b) Yüz kilometreye kadar şehirlerarası taşımalarda; ilgili illerden alınacak, D4 yetki
belgesi düzenlenmesinin o illerdeki mevcut arz/talep dengesi ve taşıma düzeni bakımından bir
sakıncası olmadığına dair ilgili İl Trafik Komisyonu veya UKOME kararlarını (bu illerden bi-
rinin veya her ikisinin il sınırları ile belediye sınırları aynı/çakışık olan bir il veya iller olması
halinde ise ilgili büyükşehir belediyesi/belediyeleri UKOME kararlarını) Bakanlığa sunması
ve Bakanlığa sunulacak kararlarda, düzenlenecek D4 yetki belgesi için kullandırılacak taşıma
hatları ve taşıma güzergahları ile taşıt belgesine kaydedilecek taşıtların sayısı ve koltuk
kapasitelerinin belirtilmesi, 

şarttır.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde  aşağıdaki düzenlemeler yapıl-

mıştır. 
a) Birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “bağımsız” ibaresi yürürlükten kaldırılmış-

tır.
b) Aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan “en az,” ibarelerinden

sonra gelmek üzere “otobüs cinsi özmal taşıtlarla” ibareleri eklenmiştir.
c) Aynı maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan “10” ibaresi “8” ve “400”

ibaresi “320” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yer alan “en az,” ibare-
lerinden sonra gelmek üzere “otobüs cinsi özmal taşıtlarla” ibareleri eklenmiştir.

ç) Aynı maddenin dördüncü fıkrasının (ç) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir.
“7) Servis taşımaları faaliyetinde bulunmak üzere D4 yetki belgesi talep edenler için,

(2) ve (4) numaralı alt bentlerde yer alan hükümler ile 24 üncü maddenin ikinci fıkrasının (b)
bendinde yer alan hüküm aranmaz. Ancak, bu alt bent kapsamında faaliyet gösteren/gösterecek
firmaların, yolcu toplama noktalarının 41 inci maddenin onikinci fıkrasına uygun olması ve
bu noktaların bir il için 3’ten fazla olmaması şarttır.”
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d) Aynı maddenin beşinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan “en fazla 10 adet
firmayla olmak üzere, sadece” ibarelerinden sonra gelmek üzere “tarifeli olarak faaliyet gös-
terecek A1 ile” ibareleri eklenmiştir.

e) Aynı maddenin ondördüncü fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
“h) Bu fıkranın (c) veya (d) bendinde belirlenen şartın kaybedilmesi ve kaybedildiği

tarihten itibaren 90 gün içerisinde bu şartın yeniden sağlanmaması halinde, düzenlenmiş olan
T türü yetki belgesi hukuki süreçler göz önünde tutularak iptal edilir. Ancak, bu bende göre
yetki belgesi iptal edilmiş olan firma, aynı terminal için yeniden yetki belgesi düzenleninceye
kadar Bakanlıkça tarife düzenlenmiş olan faaliyetlerine herhangi bir ücret almadan devam eder.
Bu bende aykırı hareket eden firmaya, 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre Beş Bin Türk Lirası İdari Para Cezası verilir ve
aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci bir ceza verilmez.”

f) Aynı maddenin onaltıncı fıkrasında yer alan “M, N” ibaresinden sonra gelmek üzere
“, P” ibaresi eklenmiştir.

g) Aynı maddenin yirminci fıkrasında yer alan “bu maddede belirlenen asgari kapasite”
ibaresinden sonra gelmek üzere “T yetki belgeleri için belirlenen alan” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin onuncu fıkrasında yer alan “şart-
ların sağlandığının tespiti halinde, talepleri elektronik olarak karşılanabilir.” ibaresi “şartları
sağladığına dair talep sahibinin beyanı esas alınarak bu talepler elektronik olarak karşılanabilir.
Ancak, bu fıkraya göre yetki belgesi talebi karşılanan gerçek veya tüzel kişilerin, talep ettikleri
yetki belgesiyle ilgili bu Yönetmelikle belirlenmiş şartları sağladıklarına ilişkin gerçeğe aykırı
beyanda bulunduklarının tespiti halinde, düzenlenmiş olan yetki belgesi iptal edilir.” olarak
değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(5) 6/7/2018 tarihli ve 30470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşıma İşleri Orga-

nizatörlüğü Yönetmeliği kapsamında düzenlenen taşıma işleri organizatörü yetki belgesi, bu
Yönetmeliğe göre düzenlenen yetki belgeleriyle bu madde kapsamında değiştirilebilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(5) Bu madde kapsamında düzenlenecek yetki belgesi ve taşıt kartları için ücret alın-

maz.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapıl-

mıştır. 
a) Birinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendinde yer alan “2.900 cm3 silindir

hacminden az ve” ibaresi “1.900 cm3 silindir hacminden az ve asgari kapasiteyi sağlayacak
otomobillerin ilk başvuru ve faaliyet süresince” olarak, (b) bendinin (2) numaralı alt bendi aşa-
ğıdaki şekilde, (ç) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “10” ibaresi “12” olarak, (ç)
bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) B1 yetki belgesi eki taşıt belgesine kaydedilecek otobüs cinsi taşıtların, şoförü dahil
en az 25 koltuk kapasitesine sahip olması şarttır.”

“2) D1 yetki belgesi eki taşıt belgesine kaydedilecek otobüs cinsi taşıtların, şoförü dahil
en az 25 koltuk kapasitesine sahip olması şarttır.”

b) Aynı maddenin ikinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.
“m) B1, B2, D1 ve D2 yetki belgesi eki taşıt belgesine kaydedilecek otomobil cinsi ta-

şıtlara ilişkin;
1) Özmal olarak tescilli olması,
2) 1.900 cm3 silindir hacminden büyük olması,
3) 6 yaşından büyük olmaması,
4) Belgede kayıtlı özmal otobüs sayısının yarısından fazla olmaması,
5) Kaydedilecek taşıt sayısının 10 adedi geçmemesi,
şarttır. Ayrıca, bu taşıtlar asgari kapasite hesabı ve kiralık taşıt kullanım oranlarında

dikkate alınmayacağı gibi uluslararası faaliyetlerde kullanılamaz.
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n) B3, engelli ve diyaliz hastalarını taşımak üzere düzenlenmiş D2, D3 ve D4 yetki bel-
gelerine otomobil cinsi taşıt kaydedilemez.”

c) Aynı maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “Birinci” ibaresinden sonra
gelmek üzere “ve ikinci” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ı) Takograf takma zorunluluğu olduğu halde takografsız olarak il/yurt dışına çıkan ve
tespit tarihinden itibaren 30 takvim günü içinde takograf taktırmayan taşıtlar,”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(6) Yetki belgesi sahipleri, 6361 sayılı Kanun kapsamında doğrudan kiracı olarak tarafı

oldukları bir finansal kiralama sözleşmesiyle edindikleri taşıtları, birinci fıkrada belirlenmiş
olan oranlardan bağımsız olarak ve özmal taşıt sayısının yarısını geçmemek üzere, yetki belgesi
eki taşıt belgelerine sözleşmeli olarak kaydettirebilirler.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“(4) A1, B2, D2 ve servis taşımacılığı yapmak üzere D4 yetki belgesi olan yetki belgesi
sahipleri, yetki belgesi eki taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtlarını, taşıtın kayıtlı olduğu yetki belgesi
kapsamı dışında ve/veya yetki belgesi olmayan gerçek veya tüzel kişilerin faaliyetleri için kul-
landıramazlar. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 50 uyarma verilir. Bu fıkraya göre,
1 takvim yılı içerisinde düzenlenen uyarmalardan ilk tebliğ edilenin, tebliğ edildiği tarihten
itibaren 30 gün sonrasından başlamak üzere, toplamda tebliğ tarihine bakılmaksızın beş kez
uyarma düzenlenmesi halinde, taşıtın/taşıtların kayıtlı olduğu yetki belgesi iptal edilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Ça-
lışma ve Sosyal Güvenlik” ibaresi “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler” olarak değiştirilmiş-
tir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “(l)
bendinde” ibaresi “(e) bendinde” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin üçüncü, dördüncü ve altıncı fık-
ralarının son cümleleri ile kırkyedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin üçüncü
fıkrasının sonuna “Yapılan denetimlerde, bu fıkrada belirtilen yükümlülüğün yerine getirildi-
ğinin teyidi halinde, taşıma yapılan taşıttan taşıma sözleşmesinin ibrazı istenilmez.” cümlesi
eklenmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “B1 ve D1” ibaresi “A1, B1 ve D1 ile
kalkış veya varış yeri Büyükşehir olup tarifeli olarak faaliyet gösterecek D4” olarak değiştiril-
miş, aynı maddenin altıncı fıkrasında yer alan “fatura/e-fatura ve/veya irsaliye bilgileriyle”
ibaresi “taşıma senedi ile” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin onbirinci fıkrası aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiş, aynı maddenin otuzbirinci fıkrasında yer alan “üçer” ibaresi yürürlükten
kaldırılmış ve aynı fıkrada yer alan “ayda bir defa” ibaresi “takip eden ay” olarak değiştirilmiş
ve aynı maddeye aşağıdaki ellibirinci fıkra eklenmiştir.

“(11) R türü ve taşıma işleri organizatörü yetki belgesi sahipleri, C1 veya K2 yetki bel-
gesi sahiplerine taşıma yaptıramazlar. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahibi taraflara ayrı
ayrı 20 uyarma verilir.”

“(51) Ticari olarak uluslararası ve yurtiçi eşya taşımacılığı yapmak üzere yetki belgesi
alan firmalar, yurtdışından getirmeleri kaydıyla taşınma eşyasını da taşıyabilirler.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kal-
dırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(15) Servis taşımaları yapmak üzere yetki belgesi alanlar, bu yetki belgesiyle servis
taşımacılığı faaliyetinden başka faaliyette bulunamazlar. Bu fıkraya aykırı hareket edenlere,
Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen miktarda idari para cezası
uygulanır.”
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MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) M ve P türü yetki belgesi sahipleri, kabul ettikleri her bir kargo/gönderi için, taşıma
senedi ile birlikte, ikinci fıkrada belirtilen bilgileri, kargonun/gönderinin kabul edildiği saatten,
en geç 1 saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemek/iletmek zorundadırlar.
Ancak, adi posta ve/veya tebligat evrakının bir kap (torba/kap/kafes) içerisine konularak gön-
derilmesi halinde bu kap tek bir kargo/gönderi olarak değerlendirilir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “B1
ve D1 yetki belgesi sahipleri” ibaresi “Tarifeli olarak faaliyet gösterecek A1, B1 ve D1 yetki
belgesi sahipleri ile kalkış veya varış yeri Büyükşehir olup tarifeli olarak faaliyet gösterecek
D4 yetki belgesi sahipleri,” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) A1, B1 ve D1 yetki belgesi sahiplerinden; B1 yetki belgesi sahiplerine uluslararası
ve/veya yurtiçi, D1 ve tarifeli olarak faaliyet gösterecek A1 yetki belgesi sahiplerine yurtiçi
olmak üzere, tarifeli taşımalarda kullanabileceği kayıtlı taşıtların karşılayacağı kadar taşıma
hattı verilir. Düzenlenen hatlar, seferlerin doluluk oranları ve verimliliği gözetilerek uzatılır,
azaltılır veya kaldırılır.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin sekizinci fıkrasının sonuna “Ay-
rıca, yeni hat, mevcut hattına yeni ara durak veya hat iptallerinde ücret tarifeleri belirlenmiş
süreye bakılmaksızın güncellenebilir.” cümlesi eklenmiştir.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ücret
tarifelerine bağlı olarak” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklen-
miştir.

“(13) Yetki belgesi sahipleri, Bakanlıkça onaylanmış zaman tarifesinde yer alan sefer-
lerinden (gidiş ve dönüş) herhangi birisini; yolcu bileti satılmaması ve en az 48 saat öncesinden
bildirimde bulunulması kaydıyla yapmayabilir. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine
10 uyarma verilir.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “B1
ve D1 yetki belgesi sahiplerinin” ibaresi “Tarifeli olarak faaliyet gösterecek A1, B1 ve D1 yetki
belgesi sahipleri ile kalkış veya varış yeri Büyükşehir olup tarifeli olarak faaliyet gösterecek
D4 yetki belgesi sahiplerinin,” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 65 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Güm-
rük ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 66 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde yer
alan “Gümrük ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Ma-
liye Bakanlığınca” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığınca” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yetki
belgesi” ibaresi “Bu maddenin sekizinci fıkrasındaki ihlallere verilecek uyarmalar hariç olmak
üzere, yetki belgesi” olarak, aynı maddenin altıncı fıkrasında yer alan “üç aylık” ibaresi “aylık”
olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(7) Bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin üçüncü, dördüncü, altıncı ve onüçüncü fık-
raları, 43 üncü maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları ile 44 üncü maddesinin altıncı ve yedinci
fıkralarındaki yükümlülüklerle ilgili, Bakanlıkça yapılacak kontroller neticesinde, yetki bel-
gesinin geçerlilik süresi içerisinde;

a) Hiç uyarma almayanlara 1 yıllık süre,
b) En fazla 50 uyarma alanlara 6 aylık süre,
yetki belgelerinin yenilenmesi sırasında, 17 nci maddenin birinci fıkrasındaki süreye

eklenir. Ancak, bu fıkraya göre verilmiş sürelerin haksız yere verildiğinin sonradan tespit edil-
mesi halinde, verilen süreler, ilgili yetki belgesinin ilk yenilenmesi sırasında 17 nci maddenin
birinci fıkrasındaki sürelerden düşülür.
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(8) 40 ıncı maddenin üçüncü, dördüncü ve altıncı fıkraları ile 43 üncü maddenin üçüncü
fıkrasındaki yükümlülüklerle ilgili olarak U-ETDS’ye;

a) Yapılan sefere ilişkin bilgi/veri iletmeyenlere, her sefer için 15 uyarma,
b) İletilen seferlerde, sefer başına (gidiş veya dönüş) 10 adedi geçmemek üzere

eksik/yanlış bilgi/veri gönderenlere, her eksiklik/yanlışlık için 1 uyarma,
yetki belgesi sahibine verilir. Ancak, bu maddeye göre yaptırım uygulanan firmanın,

bu kabahatinin sonradan suç unsuru teşkil ettiğinin tespiti halinde, yetki belgesi sahibine ayrıca
150 uyarma verilir.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiş-
tir.

“(2) Bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin dördüncü, 54 üncü maddesinin birinci ve
58 inci maddesinin birinci fıkraları, D4 yetki belgesi düzenlenen/düzenlenecekler için
31/12/2022 tarihine kadar uygulanmaz.

(3) Bu Yönetmeliğin 69 uncu maddesinin yedinci fıkrası; bu fıkranın yürürlüğe girdiği
tarihten önce düzenlenen yetki belgeleri için, yetki belgelerinin ilk yenilendiği tarihten sonraki
yetki belgesi yenileme işlemi sırasında uygulanır.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesinin başlığı “Finansal kiralamalı
taşıtlar A1 ve D2 yetki belgelerine ilişkin geçiş hükümleri” olarak değiştirilmiş, aynı maddeye
aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(4) Daha önce tarifeli olarak A1 yetki belgesi düzenlenmiş olup bunlardan iptal edilen
ve/veya halen tarifesiz olarak faaliyet gösteren firmalar, 31/12/2019 tarihine kadar müracaat
etmeleri halinde, 31/12/2021 tarihine kadar bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fık-
rasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendindeki şart aranmaksızın tarifeli A1 yetki belgesi dü-
zenlenir.

(5) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce servis taşımacılığı faaliyetinde bulunan
D2 yetki belgesi sahipleri, durumlarını 31/12/2021 tarihine kadar bu Yönetmeliğe uygun hale
getirmek zorundadır.”

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin geçici 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan
“30/6/2021” ibaresi “31/12/2021” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkranın sonuna aşağıdaki cümle
eklenmiştir.
“Ancak, Yönetmelikte taşıtlara ilişkin diğer şartların sağlanması kaydıyla, 30/6/2021 tarihine
kadar bu durumdaki A1 yetki belgesi sahibi firmaların yetki belgesi eki taşıt belgesine kayde-
dilecek taşıtlar için:

a) Taşıt sayısı 20 olarak uygulanır. 
b) Motor silindir hacmine bakılmaz.
c) Taşıt kartı süresi bitiş tarihi 30/6/2021 olacak şekilde düzenlenir.”
MADDE 28 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 29 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

8/1/2018 30295

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 25/5/2018 30431
2- 31/12/2018 30642 (4. Mükerrer)
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Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsünden:
NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Nadir Toprak Elementleri Uzmanı ve Uzman

Yardımcılarının mesleğe alınma, yetiştirilme ve yeterlik sınavları, çalışma usul ve esasları, gö-
rev, yetki, hak ve sorumluluklarını düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsünde istihdam edilecek
Nadir Toprak Elementleri Uzman ve Uzman Yardımcılarını kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum
ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 759 uncu maddesi ve
14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Ar-Ge: Araştırma ve geliştirmeyi,
b) Bakan: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını,
c) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,
ç) Başkan: Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü Başkanını,
d) Birim: Enstitü koordinatörlüklerini,
e) Enstitü: Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsünü,
f) KPSS: Kamu Personeli Seçme Sınavını,
g) ÖSYM Başkanlığı: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
ğ) Sınav hazırlık komisyonu: Nadir Toprak Elementleri Uzman Yardımcıları için dü-

zenlenecek yarışma sınavı ile ilgili hazırlıkları yapan komisyonu,
h) Sınav Kurulu: Nadir Toprak Elementleri Uzman Yardımcılığı sınav kurulunu,
ı) Tez: Nadir Toprak Elementleri uzmanlık tezini, 
i) Uzman: Nadir Toprak Elementleri Uzmanını,
j) Uzman yardımcısı: Nadir Toprak Elementleri Uzman Yardımcısını,
k) Uzmanlık yeterlik sınav komisyonu: Yeterlik sınavını yapan komisyonu,
l) Yarışma sınavı: Nadir Toprak Elementleri Uzman Yardımcılığına giriş için yapılacak

yazılı ve sözlü veya yalnızca sözlü sınavı,
m) Yeterlik sınavı: Nadir Toprak Elementleri Uzmanlığı yeterlik sınavını,
n) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını, 
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yarışma Sınavı ve Atamaya İlişkin Esaslar

Yarışma sınavı
MADDE 4 – (1) Uzman Yardımcıları, mesleğe özel yarışma sınavı ile alınır. Yarışma

sınavı, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Enstitü tarafından uygun görülen zamanlarda ve öğre-
nim dallarında sınav kurulu tarafından yapılır. Yarışma sınavının, yazılı ve sözlü olarak iki aşa-
malı veya yalnızca sözlü olarak yapılmasına sınav kurulunca karar verilir.
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(2) Yarışma sınavı; kadro ve ihtiyaç durumu gözetilerek, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar
İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, KPSS sonuçla-
rına göre, sınav ilânında belirtilen taban puan esas alınarak ve giriş sınavına çağrılacak aday
sayısı, atama yapılacak kadro sayısının yirmi katından, yalnızca sözlü sınav yapılması halinde
sözlü sınava çağrılacak aday sayısı giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadronun dört katından
fazla olmamak üzere katılacak adaylar belirlenmek suretiyle yapılır.

Duyuru
MADDE 5 – (1) Atamada bulunulacak olan kadroların Enstitü tarafından belirlenen

derece ve sayıları, öğrenim dallarına göre kontenjanları, KPSS puan türleri, asgarî taban puan
ve puan sıralamasına göre kaç adayın davet edileceği, yarışma sınavına katılacak olanlarda
aranan genel ve özel şartlar, müracaat tarihi, yeri, şekli ve istenecek belgeler, yarışma sınavının
yeri, şekli, tarihi, sınav konuları ile ağırlık puanları ve diğer hususlar; sınava başvuru için ön-
görülen son tarihten en az otuz gün önce Resmî Gazete ile Cumhurbaşkanınca belirlenecek ku-
rum ve Enstitü internet adresinde ilân edilmek suretiyle duyurulur.

(2) Yarışma sınavına, öğrenim dalları itibarıyla alınacak uzman yardımcısı sayısı kadar
başvurunun olmaması hâlinde kadro ve ihtiyaç durumuna göre öğrenim dalları arasındaki sa-
yısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Enstitüye aittir.

Başvuru şartları
MADDE 6 – (1) Uzman yardımcılığı yarışma sınavına katılabilmek için;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A)

bendinde belirtilen genel şartlara sahip olmak,
b) Enstitünün ihtiyaçları doğrultusunda ilan edilecek kontenjan çerçevesinde; en az dört

yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, mimarlık
ve mühendislik, fen, fen-edebiyat fakülteleri ile diğer fakültelerin mühendislik bölümlerinden
ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurt-
dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak,

c) Son başvuru tarihi itibarıyla, geçerlik süresi dolmamış KPSS'den, yarışma sınavı du-
yurusunda belirtilen puan türlerine göre asgarî puanı almış olmak,

ç) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını dol-
durmamış olmak,

gerekir.
Başvuruda istenecek belgeler ve başvuru şekli
MADDE 7 – (1) Uzman yardımcılığı yarışma sınavına katılabilmek için Enstitü internet

sayfasından temin edilerek doldurulacak başvuru formu ile birlikte aşağıda yer alan belgelerin
sınav ilanında belirtilen tarihe kadar Enstitüye şahsen veya posta yoluyla teslim edilmesi ge-
rekir:

a) KPSS sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı.
b) Yükseköğrenim diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Enstitü ta-

rafından onaylanmış sureti.
c) İki adet vesikalık fotoğraf. 
ç) Adayın özgeçmişi. 
(2) Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular de-

ğerlendirmeye alınmaz.
Başvuruların incelenmesi ve adayların sınava kabulü
MADDE 8 – (1) Sınav hazırlık komisyonu, süresinde yapılan başvuruları inceleyerek

adaylarda aranan şartların mevcut olup olmadığını tespit eder ve yarışma sınavına katılmaya
hak kazananları Enstitü internet sayfasında ilan eder.

(2) Yarışma sınavının yazılı bölümünün Enstitü tarafından yapılması halinde, yarışma
sınavına girme hakkı kazanan adaylara fotoğraflı sınav giriş belgesi verilir. Sınav giriş belge-
sinde kimlik bilgileri, sınav yeri ve tarihi yer alır. Sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınava
katılamaz.
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(3) Yarışma sınavına katılacakların listesine, isim listesinin ilanından itibaren beş gün
içinde itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar sınav kurulunca itiraz tarihinden itibaren en geç beş
gün içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla on güne
kadar uzatılabilir.

(4) Başvurusu kabul edilip, isimleri yarışma sınavına katılabilecekler arasında yer alan-
lardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve ata-
maları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep ede-
mez ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uy-
gulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Enstitüyü
yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.

(5) Başvuru şartlarını haiz olmayanların kendilerine ilişkin başvuru ile ilgili belgeleri,
talepleri halinde kendilerine elden iade edilir.

Yazılı sınav konuları
MADDE 9 – (1) Yazılı sınav;
a) Genel kültüre ve genel yeteneğe,
b) Üniversite eğitimine ait mesleki bilgilerine,
c) Enstitünün görev alanına 
ilişkin konulardan yapılır.
(2) Yazılı sınavda yöneltilecek soruların ait olduğu konuların alt konuları sınav ilanında

duyurulur.
Yazılı sınav
MADDE 10 – (1) Yazılı sınav, Enstitü tarafından yapılabileceği gibi ÖSYM'ye, Millî

Eğitim Bakanlığına, üniversitelere veya bu konuda uzmanlaşmış diğer kamu kurum ve kuru-
luşlarına da yaptırılabilir.

(2) Sınav sorularının %60'ı adayların mezuniyet durumlarına göre belirlenen konular-
dan, %20'si genel kültür ve genel yetenek konularından ve %20'si ise Enstitü görev alanı ile il-
gili ilanda belirtilen konulardan hazırlanır.

(3) Sınavın Enstitü dışındaki bir kuruluşa yaptırılmasına karar verildiği takdirde, sınava
ilişkin hususlar, Enstitü ve ilgili kuruluş arasında protokol ile belirlenir.

(4) Yazılı sınavın Enstitü tarafından yapılması halinde sınav soruları, sınav kurulunun
belirleyeceği üniversitelerin öğretim üyeleri veya kamu personeli tarafından sınav duyurusunda
belirtilen alanlara uygun olarak ayrı ayrı hazırlanıp söz konusu kurula sunulur. Yazılı sınav so-
ruları, puanları ve sınav süresini gösterir tutanak, sınav kurulu başkanı ve üyeleri tarafından
imzalanır.

(5) Çoğaltılan soru kâğıtları, zarflar içerisine konularak mühürlenmek suretiyle kapatılıp
muhafaza edilir ve sınav salonunda adayların huzurunda açılır.

(6) Yazılı sınav sorularının hazırlanması, muhafazası ve sonuçlarının değerlendirilme-
sinde gizliliğe riayet edilir.

(7) Enstitü tarafından yapılacak yazılı sınav, sınav kurulu başkanlığı tarafından bu iş
için görevlendirilen personel ile sınav kurulu üyelerinin gözetimi ve denetimi altında yapılır.

(8) Sınavın başlama ve bitiş saati, kaç adayın katıldığı, her adayın kullandığı cevap kâ-
ğıdı adedini gösteren tutanak düzenlenir. Toplanan cevap kâğıtları ve tutanaklar, zarf içine ko-
nularak kapatılıp mühürlendikten sonra sınav kurulu başkanına teslim edilir.

(9) Tutanaklar, salon başkanı ve gözetim ve denetim ile görevli olanlar tarafından da
imzalanır.

Yazılı sınav sonuçlarının değerlendirilmesi
MADDE 11 – (1) Yazılı sınavın Enstitü tarafından yapılması hâlinde; sınav kurulu, sı-

nav kâğıtlarını değerlendirmek üzere üye tam sayısı ile toplanır. Cevap kâğıtlarının bulunduğu
kapalı zarf açılır ve cevap kâğıtlarının değerlendirme notu cetvele yazılarak sınav kâğıdı ile
birlikte sınav kurulu başkanına teslim edilir.
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(2) Başarı sıralamasına göre hazırlanan liste, sınav değerlendirmesinin neticelendiği
günü takip eden beş iş günü içinde Enstitünün merkez hizmet binasındaki ilân tahtasında asıl-
mak ve Enstitünün internet sayfasında yayımlanmak suretiyle duyurulur. İlgililer, duyuru tari-
hinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir. Yapılan itirazlar sınav
kurulunca otuz gün içinde sonuçlandırılır.

(3) Yazılı sınavın değerlendirmesi yüz tam puan üzerinden yapılır. Yazılı sınavda başarılı
sayılabilmek için en az yetmiş puan almak gerekir.

(4) Yazılı sınavda başarılı olanlar arasından, en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı
duyurusunda belirtilen kadronun dört katı kadar aday sözlü sınava çağrılır. Çağrılacak olan son
sıradaki aday ile eşit puana sahip başka adaylar var ise eşit puanlı adayların tamamı sözlü sınava
çağrılır.

Sözlü sınav
MADDE 12 – (1) Sözlü sınav, adayların;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, 
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.
(2) Adaylar, kurul tarafından birinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b), (c), (ç), (d) ile

(e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen
puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi
kullanılmaz. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul başkan ve üyelerinin yüz tam puan
üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Yarışma sınavının değerlendirilmesi
MADDE 13 – (1) Sınav Kurulu, yazılı ve sözlü sınav yapılması durumunda, başarı

puanını yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasını alarak tespit eder ve nihai başarı
sıralamasını ilan edilen kontenjanlar çerçevesinde mezuniyet alanlarına göre ayrı ayrı yapar.
Bu şekilde belirlenen başarı puanlarının eşit olması durumunda yazılı sınav puanı yüksek olan
adaya öncelik tanınır. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen
kadro sayısı kadar asil aday belirlenir. Alınacak uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geç-
memek kaydıyla yedek liste belirlenir.

(2) Sadece sözlü sınav yapılması hâlinde, sözlü sınav puanı yarışma sınavı başarı notunu
teşkil eder.

(3) Enstitü, öğrenim dalları itibarıyla yarışma sınavı başarı listesini ve uzman yardımcısı
olarak atanabilecek adayların listesini Bakanlık onayına sunar. Listelerin Bakan tarafından
onaylanmasını müteakip sonuçları, Enstitünün merkez hizmet binasının ilân tahtası ile internet
sayfasında duyurulur. Yarışma sınavını kazanan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılır.

(4) Yarışma sınavında öğrenim dalları itibarı ile alınacak uzman yardımcısı sayısı kadar
adayın başarılı olamaması hâlinde, Enstitü kadro ve ihtiyaç durumuna göre öğrenim dalları
arasında sayı olarak değişiklik yapabilir.

Ataması yapılacaklardan istenilecek belgeler
MADDE 14 – (1) Sınavda başarılı olan adaylar;
a) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair hastaneden

alınmış doktor raporunu,
b) Adli sicil kayıt belgesini,
c) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belgeyi, 
ç) 4 adet vesikalık fotoğrafını, 
sınav sonucunun yazılı olarak bildirildiği tarihi takip eden on beş gün içerisinde Enstitü

Destek Hizmetleri Koordinatörlüğüne teslim ederler.
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(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında, 8 inci maddenin dör-
düncü fıkrasına göre işlem yapılır.

Uzman yardımcılığına atama
MADDE 15 – (1) Yarışma sınavının değerlendirilmesi sonucunda başarılı olanların uz-

man yardımcılığına atanmaları ve adaylıklarına ilişkin işlemler 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İl-
gili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cum-
hurbaşkanlığı Kararnamesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre yapılır.

(2) Belge ile ispatı mümkün olan zorunlu haller dışında belirtilen süreler içinde müra-
caat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz. 

(3) Sınavda başarılı olup göreve başlamayanlardan veya ataması yapılıp da herhangi
bir sebeple görevden ayrılanlardan boşalan kadroya, yeni bir sınav yapılıncaya kadar en geç
iki yıl içinde yarışma sınavı başarı sırası dikkate alınarak yedek listeden atama yapılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınav Hazırlık Komisyonu, Sınav Kurulu ve Görevleri

Sınav hazırlık komisyonu ve görevleri
MADDE 16 – (1) Sınav hazırlık komisyonu, Başkanın onayı ile biri Destek Hizmetleri

Koordinatörü olmak üzere toplam beş kişiden oluşur.
(2) Sınav hazırlık komisyonu; yarışma sınavının hazırlık çalışmalarını yapar, yarışma

sınavı başvurularını inceler ve aranan şartların adaylarda mevcut olup olmadığını tespit eder.
Sınava katılacak sayıda adayı tutanak ile belirleyip müracaat için belirlenen son günden itibaren
on gün içinde Destek Hizmetleri Koordinatörlüğüne bildirir.

Sınav Kurulu
MADDE 17 – (1) Sınav Kurulu; Enstitü Başkanı başkanlığında ve en az ikisi Enstitü

koordinatörleri ile hukuk müşavirinden ve en az biri Enstitüde görevli uzman, uzman yardımcısı
ya da mühendis olmak üzere en az 5 kişiden oluşur. Ayrıca, aynı vasıfları haiz üç kişi yedek
üye olarak belirlenir. İhtiyaç hâlinde, üniversite öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişi,
sınav kurulunda asıl üye olarak görevlendirilebilir.

(2) Sınav Kurulunun asıl ve yedek üyeleri Başkan tarafından belirlenir.
Sınav Kurulunun görevleri
MADDE 18 – (1) Sınav Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Yarışma sınavı sorularını hazırlamak veya hazırlatmak.
b) Yarışma sınavını yapmak veya yaptırmak.
c) Yarışma sınavı sonuçlarını değerlendirmek.
ç) Yarışma sınavı sonuçlarına göre adayların başarı sıralamasını yapmak.
Sekretarya hizmetleri
MADDE 19 – (1) Sınav hazırlık komisyonu, sınav kurulu ile uzmanlık yeterlik sınav

komisyonunun sekretarya hizmetleri Destek Hizmetleri Koordinatörlüğünce yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmesi, Uzmanlık Tezi ve Yeterlik Sınavı

Uzman yardımcılığının süresi ve uzman yardımcılarının yetiştirilmesi
MADDE 20 – (1) Uzman yardımcılığı süresi en az üç yıldır.
(2) Uzman yardımcısı olarak atananlar, bu kadroda bulundukları sürece, uzmanlığın

gerektirdiği bilgi, beceri ve etik değerleri kazanmaları maksadıyla verilecek görevlerin yanı
sıra;

a) Enstitünün teşkilât yapısı, görevleri ve çalışma usul ve esasları hakkında bilgi ve tec-
rübe kazanmaya,
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b) Enstitünün hizmet sahasına giren konulara ilişkin mevzuata ve bu mevzuatın uygu-
lanmasına ilişkin bilgi ve becerileri kazanmaya,

c) Yazışma, rapor yazma, inceleme ve araştırma teknikleri konularında gerekli bilgi ve
yeteneği kazanmaya, 

ç) Meslekî konularda ilmî ve teknik çalışma ve araştırma alışkanlığını kazanmaya,
d) Yabancı dil bilgisini geliştirmeye,
e) Enstitünün hizmet sahası ile ilgili olarak, millî ve milletlerarası konferans, seminer

ve eğitim programlarına katılmaya ve temsil kabiliyetini geliştirmeye,
yönelik çalışmalarda bulunurlar.
Tez seçme ve tezin hazırlanması
MADDE 21 – (1) Uzman yardımcısı; aylıksız izin, toplamda üç ayı aşan hastalık ve

refakat izni hariç olmak üzere, adaylıkta geçen süre dâhil ikinci yılın sonunda, Enstitünün görev
sahası ile ilgili konularda bir tez konusu seçer ve bu konuda, Enstitü tarafından belirlenen şekle
uygun olarak tez projesi hazırlar.

(2) Tez projesi, uzman yardımcısının istihdam edildiği birim amirinin imzasıyla Başkan
onayına sunulur. Onay işlemleri en geç bir ay içerisinde tamamlanır. Uygun bulunmayan pro-
jeler, yeni bir proje hazırlanması maksadıyla onaylama süresi içerisinde gerekçesi belirtilerek
iade edilir. Uzman yardımcısı, iade tarihinden itibaren en geç bir ay içinde yeni bir proje ha-
zırlayarak onaya sunar. Tez projesinin ikinci defa reddi hâlinde, uzman yardımcısı, birim ami-
rince hazırlanan veya hazırlatılan tez projesine göre tezini hazırlar.

(3) Tez onaylama işlemi kendisine tebliğ edilen uzman yardımcısı, tebliğ tarihinden iti-
baren en geç bir yıl içinde tezini hazırlayarak görevli bulunduğu birim amirine teslim eder.

(4) Gerektiği hâllerde, tez hazırlama süresi, birim amirince bir defaya mahsus olmak
üzere en fazla bir yıl uzatılabilir.

(5) Uzman yardımcısının tezini hazırlayabilmesi maksadıyla Enstitü tarafından gereken
imkân ve kolaylıklar sağlanır.

Tez danışmanı
MADDE 22 – (1) Uzmanlık tezinin hazırlanması safhasında uzman yardımcısına reh-

berlik etmek ve tezin, tez yazmanın akademik usul ve esaslarına, seçilen konunun mahiyetine,
Enstitünün görev sahası ile ilgili hususlara ve onaylanan tez projesine uygunluğunu temin et-
mek üzere, uzman yardımcısının istihdam edildiği birim amirince bir danışman belirlenir. Da-
nışman, uzman yardımcısına tez hazırlama safhasında yardımcı olmak maksadıyla tavsiyelerde
bulunur.

(2) Tez danışmanı, uzmanlar ile Enstitü teşkilatı veya diğer kamu kuruluşlarında görev
yapan ve daha önce lisansüstü programlarda akademik çalışma yapmış, konusunda uzman en
az beş yıl görev yapmış kamu görevlileri arasından belirlenir. Gerektiğinde yükseköğretim ku-
rumlarında görevli öğretim üyelerinden de danışman belirlenebilir.

Uzmanlık yeterlik sınav komisyonu
MADDE 23 – (1) Uzman yardımcısının mezun olduğu bölüm, görevlendirildiği birim

ve uzmanlık tezinin konusu gözetilerek, Başkan onayı ile Başkan, iki koordinatör ile fiilen en
az beş yıl çalışmış ve tercihen akademik çalışmalar yürütmüş Enstitü çalışanları arasından iki
kişi olmak üzere beş kişilik bir uzmanlık yeterlik sınav komisyonu teşkil edilir. Aynı nitelikleri
haiz iki kişi de yedek üye olarak belirlenir. 

(2) Komisyon, adayın tezini tez jürisi olarak değerlendirir.
Uzmanlık tezi hazırlamasına ilişkin esaslar
MADDE 24 – (1) Tez konusunun başka bir kurum ve kuruluşta uzmanlık, yüksek li-

sans, doktora tezi veya başka bir ad altında aynı şekilde incelenip savunulmamış olması zo-
runludur. Uzman yardımcısının hazırlayacağı tezin kendi görüş ve değerlendirmeleri ile öne-
rilerini içermesi ve bilimsel çalışma etiğine uygun olması gerekir.
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(2) Uzman yardımcısı, uzmanlık tezini tez danışmanının rehberliğinde bilimsel esaslara
uygun olarak hazırlar. Tezde savunulan fikir ve görüşlerin özgünlüğü ile sorumluluğu tezi ha-
zırlayan uzman yardımcısına aittir, bu görüşler Enstitü görüşünü yansıtmaz.

Tezin değerlendirilmesi ve savunulması
MADDE 25 – (1) Uzman yardımcısının hazırladığı tez, birim amirince gecikmeksizin

uzmanlık yeterlik sınav komisyonu üyelerine dağıtılır. Yeterlik sınav komisyonu, Enstitü tara-
fından belirlenecek ölçütlere göre, teslim aldığı tezleri en geç iki ay içerisinde inceler ve uzman
yardımcısını, bu sürenin bitiminden itibaren bir ay içerisinde tezini savunmak üzere davet eder.

(2) Uzmanlık yeterlik sınav komisyonu üyelerinin her biri, savunma toplantısının ar-
dından teze ilişkin puanlamasını yapar. Yüz tam puan üzerinden yapılacak değerlendirmede,
verilen notların aritmetik ortalaması en az yetmiş puan olan tez, başarılı kabul edilir. Uzmanlık
yeterlik sınav komisyonu, her bir üyenin vermiş olduğu puanları ve tezin başarılı veya yetersiz
sayılma nedenlerini içeren bir değerlendirme raporu hazırlar.

(3) Uzman yardımcısı, tezinin yetersiz bulunması halinde, altı aydan fazla olmamak
üzere verilen süre içinde yeniden bir tez hazırlamak veya aynı tezi düzelterek sunmak zorun-
dadır. Tezlerini sunmayan veya ikinci defa tezi yetersiz bulunan uzman yardımcısı, durumuna
uygun memur unvanlı kadrolara atanır.

(4) Uzmanlık yeterlik sınav komisyonunca, tezi ve savunması yeterli bulunduğu halde
tezde şekli düzeltmeye gidilmesi gerektiğinin belirlenmesi durumunda, uzman yardımcısı iki
ayı aşmamak üzere verilecek ilave süre içerisinde istenilen düzeltmeleri yaparak tezini teslim
eder.

Yeterlik sınavı ve değerlendirme
MADDE 26 – (1) Uzmanlık tezi kabul edilen uzman yardımcısı yeterlik sınavına gir-

meye hak kazanır.
(2) Yeterlik sınavı, uzmanlık yeterlik sınav komisyonu tarafından Enstitü tarafından

belirlenecek bir tarihte yazılı şeklinde yapılır.
(3) Yeterlik sınavı, Enstitünün görev alanına giren ve sınavdan en az iki ay önce ilan

edilen konulardan yapılır. Sınavda yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı
sayılır.

(4) Yeterlik sınavı sonucunda başarılı olanların isim listesi başarı puanları ile birlikte
Destek Hizmetleri Koordinatörlüğüne gönderilir.

(5) Uzmanlık yeterlik sınav komisyonunca tezi yeterli bulunduğu hâlde sınavda başarılı
olamayan veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını
kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. Sınavda ikinci defa başarısız olan
veya geçerli bir mazereti olmaksızın ikinci sınav hakkını kullanmayan uzman yardımcısı, du-
rumuna uygun memur unvanlı kadrolara atanır.

Uzmanlığa atanma
MADDE 27 – (1) Uzman yardımcılarının;
a) Aylıksız izin, toplamda üç ayı aşan hastalık ve refakat izni nedeniyle görevden ayrı

kalınan süreler hesaba katılmaksızın en az üç yıl fiilen çalışmış olması,
b) Enstitünün çalışma konuları ile ilgili hazırladığı uzmanlık tezinin kabul edilmesi ve

yeterlik sınavında başarılı olması,
c) YDS'den asgari (C) seviyesinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul

edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeyi yeterlik sınav tarihinden itibaren
en geç iki yıl içerisinde ibraz etmesi, 

uzmanlığa atanabilmek için gereken koşullardır. 
(2) Birinci fıkrada belirtilen şartları taşıyan uzman yardımcısı, münhal kadro durumuna

göre uzman olarak atanır.
(3) Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri

de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanma-
yanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler, uzman yardımcısı
unvanını kaybederler ve kurumlarında durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Uzman ve Uzman Yardımcılarının Görev, Sorumluluk ve Eğitimleri

Uzman yardımcılarının görev ve sorumlulukları
MADDE 28 – (1) Uzman yardımcıları;
a) Görevlendirildikleri birimin günlük, kısa ve uzun vadeli işlerine katkıda bulunmakla,
b) Uzmanların araştırma, inceleme ve diğer çalışmaları için gerekli ön hazırlıklar ile

araştırma, inceleme ve diğer çalışmaları yürütmekle,
c) Meslekî bilgilerinin geliştirilmesinde faydalı olacak yayınları takip etmekle,
ç) Uzmanlar ile birlikte kurum içi ve dışı toplantılar ile inceleme ve denetleme prog-

ramlarına katılmakla,
d) Amirleri tarafından verilecek benzeri görevleri yerine getirmekle, 
görevli ve sorumludurlar.
Uzmanların görev ve sorumlulukları
MADDE 29 – (1) Uzmanlar;
a) Kanun, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, yönetmelik ve diğer mevzuatta belirtilen iş

ve işlemleri yapmakla,
b) Enstitünün görev ve amaçları kapsamında, araştırma ve inceleme yapmak, proje üret-

mek ve geliştirmekle,
c) Enstitünün görev alanına giren konulardaki mevzuat çalışmalarına yardımcı olmakla,
ç) Bağlı oldukları birimlere ait görevleri tarafsızlık, güvenilirlik ve sır saklama ilkelerine

göre yürütmekle,
d) Amirlerince verilecek benzeri görevleri yerine getirmekle, 
görevli ve sorumludurlar.
Uzmanların ve uzman yardımcılarının eğitimleri
MADDE 30 – (1) Enstitü, uzmanlar ve uzman yardımcıları için uygun bulacağı zaman-

larda ilgili birim amirlerinin teklifi üzerine veya doğrudan hizmet içi eğitimler gerçekleştirir.
(2) Uzmanlar ve uzman yardımcıları Enstitü tarafından uygun görülen kurum dışı kurs

ve sertifika programı niteliğindeki eğitimlerden ve Enstitü tarafından hazırlanan bir program
dâhilinde yabancı dil eğitiminden faydalandırılabilirler.

Yurt dışında eğitim
MADDE 31 – (1) Uzmanlar ve uzman yardımcıları, 657 sayılı Devlet Memurları Ka-

nunu ve 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ye-
tiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik ile il-
gili mevzuat çerçevesinde yurt dışına gönderilebilirler.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet

Memurları Kanunu ve Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hak-
kında Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Uzmanlığa yeniden atanma
MADDE 33 – (1) Uzman unvanını kazandıktan sonra herhangi bir sebeple Enstitüdeki

görevinden ayrılmış olup da yeniden uzmanlığa atanmak isteyenler, boş kadro bulunmak ve
gereken şartları kaybetmemiş olmak kaydıyla, durumlarına uygun uzman kadrolarına atanabi-
lirler.

Yürürlük
MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Nadir Toprak Elementleri Araştırma

Enstitüsü Başkanı yürütür.
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Sermaye Piyasası Kurulundan:
BORSA İSTANBUL A.Ş. BORSACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN 

ESASLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/10/2014 tarihli ve 29150 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Borsa
İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliğinin 32 nci maddesinden sonra
gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir. 

“Finansal ölçütlere ilişkin esaslar 
MADDE 32/A – (1) Borsa, yasal çerçevesi ve denetim uygulaması itibarıyla Uluslar-

arası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü ilkelerine uyumlu finansal ölçüt niteliğindeki
endekslerinin listesini ve uyuma ilişkin bilgileri kamuya açıklar.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

—— • ——
Sermaye Piyasası Kurulundan:
BORSALAR VE PİYASA İŞLETİCİLERİNİN KURULUŞ, FAALİYET, 
ÇALIŞMA VE DENETİM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/7/2013 tarihli ve 28712 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Borsalar
ve Piyasa İşleticilerinin Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmeli-
ğin 29 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir. 

“Finansal ölçütlere ilişkin esaslar 
MADDE 29/A – (1) Borsa, Kurul tarafından kabul edilen uluslararası prensip ve dü-

zenlemelere uyumlu finansal ölçüt niteliğindeki endekslerinin listesi ile uyuma ilişkin bilgileri
kamuya açıklar.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

19/10/2014 29150

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 28/8/2015 29459
2- 29/4/2016 29698
3- 3/4/2019 30734
4- 4/7/2019 30821

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

19/7/2013 28712

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 19/10/2014 29150
2- 28/8/2015 29459
3- 20/3/2019 30720
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TEBLİĞLER

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

—— • ——
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

—— • ——

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:
İŞKOLU TESPİT KARARI

—— • ——
Hazine ve Maliye Bakanlığından:
2020 YILINA AİT GENEL YATIRIM VE FİNANSMAN PROGRAMININ

UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARIN
BELİRLENMESİNE DAİR TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 15/10/2019 tarihli ve 1661 sayılı Cumhurbaşkanı

Kararı eki Kararda belirtilen hükümlerin uygulanması amacıyla izlenecek usul ve esaslar ile
istenecek bilgi ve belgelerin mahiyetini belirlemektir.

(2) Bu Tebliğ, EK-1’de yer alan 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüs-
leri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kamu iktisadi teşebbüsleri ile bağlı ortak-
lıkları ve 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna tabi
olup sermayesinin yüzde 50’sinden fazlası kamuya ait olan işletmeci kuruluşları kapsar.

(3) Sermayesinin yüzde 50’sinden fazlası kamuya ait olan veya Anayasanın 165 inci
maddesi kapsamında Sayıştay tarafından denetlenen, EK-1’de yer alan ve ikinci fıkra kapsamı
dışında kalan diğer işletmeler, bu Tebliğin sadece 18 inci, 19 uncu ve 20 nci maddelerine tabi
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olup 17/6/2009 tarihli ve 27261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İşletmelerinin Faa-
liyetlerinin İzlenmesi ve Raporlanmasına Dair Tebliğde yer alan hususlar çerçevesinde hareket
ederler.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 15/10/2019 tarihli ve 1661 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

eki Kararın 30 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bağlı ortaklık: 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 58 inci maddesinin üçün-

cü fıkrası kapsamında kurulanlar hariç olmak üzere sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamu
iktisadi teşebbüsüne ait olan işletme veya işletmeler topluluğundan oluşan anonim şirketleri,

b) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,
c) Kamu iktisadi teşebbüsü: 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi iktisadi

devlet teşekkülü ile kamu iktisadi kuruluşlarını,
ç) Kamu işletmesi: 1 inci madde kapsamına giren işletmeleri,
d) Kamu teşebbüsü veya teşebbüs: (a), (c) ve (f) bentlerinde sayılan teşebbüsleri,
e) Karar: 15/10/2019 tarihli ve 1661 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Kararı,
f) Kuruluş: 4046 sayılı Kanuna tabi olup sermayesinin yüzde 50’sinden fazlası kamuya

ait olan özelleştirme kapsam ve programındaki işletmeci teşebbüsleri,
g) ÖİB: Özelleştirme İdaresi Başkanlığını,
ğ) KİVİ sistemi: Kamu işletmeleri veri izleme sistemini,
h) Program: 15/10/2019 tarihli ve 1661 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Kararın ekinde

yer alan tablodaki mali büyüklükler ile Bakanlık tarafından bu büyüklükler dikkate alınarak
teşebbüslere gönderilen 2020 yılı mali hedeflerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İstihdam ve Hizmet Alımları

Açıktan ve naklen atama
MADDE 4 – (1) Kararın 4 üncü maddesi uyarınca, 2019 yılında ayrılan personel sayısı

belirlenirken, emeklilik, istifa, kurum dışı nakil, ölüm ve iş akdi feshi yoluyla ayrılanlar dikkate
alınır. Askerlik, kurum içi nakil, statü değişikliği, kadroya alınan geçici işçiler, iş akdi askıya
alınan geçici işçiler, profesyonel sendikacı olarak teşebbüsten ayrılan personel, 4046 sayılı
Kanunun 22 nci maddesi çerçevesinde istihdam fazlası olarak bildirilen personel ve 16/10/2018
tarihli ve 186 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Karar kapsamında işe alındıktan sonra 2019
yılı içerisinde ayrılan personel hesaplamada dikkate alınmaz. 

(2) 2019 yılında Bakanlıkça sermaye transferi yapılan kamu iktisadi teşebbüsleri  ve
bunların bağlı ortaklıklarının  Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki personel
atama işlemleri Bakanlığın uygun görüşüne bağlıdır. Bu teşebbüsler, EK-2’de yer alan Tablo
500: Personel Talep Formunu doldurarak taleplerini gerekçeleriyle Bakanlığa iletir ve gerekli
izni aldıktan sonra işlemlerini tekemmül ettirir. Personel Talep Formunu göndermeyen teşeb-
büslerin talepleri dikkate alınmaz. Bu fıkra kapsamındaki atama izinleri, Bakanlıktan yılda en
çok iki kez talep edilebilir.

(3) Kararın 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası kapsamındaki istisnalar çerçevesinde
emekli personel istihdam edilmesi durumunda 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 30 uncu maddesi
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doğrultusunda hareket edilir. Bu kapsamda yapılacak emekli personel atamalarından 10/7/2018
tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri
ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin
eki  (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kadro, pozisyon ve görevlere yapılan atamalar Kararın
4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sınırlamalara tabi değildir.

(4) İstihdama ilişkin Kararda belirtilen konularda, teşebbüs yönetim kuruluna gerekli
atamaların yapılmaması nedeniyle toplantı yeter sayısı bulunmayan teşebbüsler hariç olmak
üzere, Kararda belirtilen sınırlamalar dikkate alınarak, karar almaya yalnızca teşebbüs yönetim
kurulu yetkilidir ve bu konuda yetki devri yapılamaz. Teşebbüs yönetim kurulu bu konu ile
ilgili gereken tedbirleri almakla yükümlüdür. 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Te-
şebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen
yetki dışında, ilgili Bakanlıklar bu konuda Kararı kısıtlayıcı hiçbir işlem tesis edemez.

(5) Kararın 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında yapılması planlanan personel
alımlarında, kamu teşebbüsleri istihdam garantili kurs kapsamında statü ve unvan belirtilerek
kaç kişinin alınmasının planlandığı, planlanan kursun başlangıç ve bitiş tarihleri, planlanan
kursun yüzde kaç garantili olacağı gibi bilgiler ile birlikte Türkiye İş Kurumu ile karşılıklı mu-
tabakatın bulunduğunu gösteren belgeyi (yazışma, toplantı tutanağı, mutabakat zaptı gibi) Ba-
kanlığa iletir.

İlave atamalar
MADDE 5 – (1) Kararın 5 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları kapsamında ilave

personel atama talebinde bulunacak kamu teşebbüsleri, EK-2’de yer alan Tablo 500: Personel
Talep Formunu doldurarak ilave personel atamalarının gerekçelerini ilgisine göre Bakanlığa
veya ÖİB’ye bildirir. Personel Talep Formunu göndermeyen teşebbüslerin talepleri dikkate
alınmaz. Bu kapsamdaki atama talepleri Bakanlığa veya ÖİB’ye yıl içinde en fazla iki defa
gönderilebilir.

(2) Kararın 5 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yapılacak talepler Bakanlığa
veya ilgisine göre ÖİB’ye iletilir. 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ek
8 inci maddesi çerçevesinde oluşan personel ihtiyacına yönelik talepler için gönderilecek yazıda
ihtiyaca yönelik olarak detaylı açıklamalara yer verilir. Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Bakanlık
tarafından uygun görülen yatırımlar kapsamında kurulan ve personel ihtiyacı Kararın 4 üncü
maddesi ve 5 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında karşılanamayan yeni tesis ve işletme
birimlerine ilişkin personel talepleri için gönderilecek yazı ise asgari olarak aşağıdaki bilgileri
içerir:

a) Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Bakanlık tarafından uygun görülen yatırımlar kapsa-
mında kurulan tesis veya işletme birimi hakkında bilgiler.

b) Tesis veya işletme biriminin devreye gireceği tarih ile deneme üretimine başlayacağı
tarih.

c) İlgili yatırımın ayrıntılı fizibilite raporunda istihdamı öngörülen personel sayısı ve
unvanı ile bu personelden teşebbüsçe daimi olarak istihdam edilecek ve yüklenici firma aracı-
lığıyla çalıştırılacak personelin dağılımı.

ç) Bu kapsamda daha önce hizmet alımı yapılıp yapılmadığına ilişkin bilgi.
Zorunlu istihdam
MADDE 6 – (1) Teşebbüsler, Kararın 6 ncı maddesi kapsamında yapılan atamalar hak-

kında gerekçesi ile birlikte Bakanlığa veya ilgisine göre ÖİB’ye bilgi verir.
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Sınavlar
MADDE 7 – (1) 1/1/2020 tarihinden sonra sözleşmeli personel pozisyonlarına atanan

personel, atanmasını takiben 3 yıl geçmedikçe halen görev yaptıkları kuruluşlara ve diğer kamu
kurum ve kuruluşlarına atanamayacaklardır.

a) Kurumsal alım yöntemi ile teşebbüslerde sözleşmeli personel pozisyonlarına atanan-
lar,

b) Mesleğe özel yarışma sınavı ile yardımcı olarak girilen kadrolar (örneğin müfettiş
yardımcılığı, uzman yardımcılığı, stajyer kontrolörlük gibi kadrolar) ile bulunulan pozisyondan
farklı ve öğrenim durumu itibarıyla ihraz ettikleri unvanlı kadro ve pozisyonlara yapılacak ata-
malar (örneğin memur unvanlı pozisyona atanmış personelin mühendis unvanlı bir kadro veya
pozisyona atanması),

bu sınırlamanın dışındadır.
(2) Kararın  7 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yapılacak atamalar için 2020

yılında Bakanlıktan uygun görüş alınan, ancak sınav ve/veya atama işlemlerine yönelik olarak
gerekli işlemlere başlandığı halde sonuçlandırılamayan personel atama izinleri, 2021 yılında
ilave bir izne ihtiyaç bulunmaksızın kullanılabilecektir.

Geçici işçiler
MADDE 8 – (1) Teşebbüsler, 1/1/2020 tarihinden itibaren 2020 yılında çalıştıracakları

geçici işçilerin toplam adam/ay süresini, Kararın 22 nci maddesi çerçevesinde Bakanlıkça
bildirilen tavanı aşmayacak şekilde, yıl içinde askerden dönecekleri de dikkate alarak Aile,
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına vize ettirir.

(2) Usulüne uygun vize edilen cetvellerin bir örneği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığınca ilgili teşebbüse, Sayıştay Başkanlığına, Bakanlığa ve ilgisine göre ÖİB’ye gön-
derilir. Bu vize işlemi yapılmaksızın ilgili personele ödeme yapılamaz.

(3) Kararın 9 uncu maddesinin beşinci fıkrası çerçevesinde ilave geçici işçi çalıştırıl-
masına ihtiyaç duyulması durumunda teşebbüsler EK-3’te yer alan Tablo 510: İlave Geçici İşçi
Talep Formunu doldurarak ilgisine göre Bakanlığa veya ÖİB’ye başvurur. Bu kapsamda yapı-
lacak talepler Bakanlığa veya ÖİB’ye yıl içerisinde en fazla iki defa gönderilir.

(4) Teşebbüslerin 1/1/2021 tarihinden itibaren 2021 yılında çalıştıracakları geçici işçi-
lerin toplam adam/ay süresine ilişkin tavanın Bakanlıkça belirlenebilmesi amacıyla EK-4’te
yer alan Tablo 501: Geçici İşçi Talep Formu teşebbüsler tarafından doldurularak  KİVİ siste-
minde belirlenen tarihe kadar Bakanlığa iletilir.

Fazla çalışma
MADDE 9 – (1) Kararın 10 uncu maddesi çerçevesinde belirlenen toplam fazla çalışma

süresini işin gereğini dikkate alarak statüler arasında dağıtma yetkisi yönetim kuruluna aittir.
(2) Kararın 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yapılan artışlar 10 iş günü

içinde gerekçeleri ile birlikte Bakanlığa ve ilgisine göre ÖİB’ye bildirilir.
(3) Kararın 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde fazla çalışma izninin Ba-

kanlık veya ÖİB tarafından yeniden belirlenmesi için teşebbüsler EK-5’te yer alan Tablo 502:
İlave Fazla Çalışma Talep Formu ile ayrıntılı analiz ve gerekçeleriyle Bakanlığa veya ÖİB’ye
başvurur.

(4) Kararda bahsi geçen toplam fazla çalışma izni, tavana ilişkin olup teşebbüsler fazla
çalışma izinlerinin kullanımında, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununda ve ilgili diğer
mevzuatta yer alan fazla çalışmaya ilişkin hükümlere uygun hareket etmekle yükümlüdür.

(5) Teşebbüslerin 2021 yılında kullanılabilecek fazla çalışma tavanının belirlenebilmesi
amacıyla EK-6’da yer alan Tablo 512: Fazla Çalışma Talep Formu teşebbüsler tarafından dol-
durularak KİVİ sisteminde belirlenen tarihe kadar Bakanlığa iletilir.
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Pozisyon iptali
MADDE 10 – (1) Kararın 11 inci maddesi kapsamındaki bildirimler, 31/8/2020 tarihine

kadar yapılır.
İhale yoluyla hizmet alımı
MADDE 11 – (1) İhale yoluyla hizmet alımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi sırasında

kamu ihale mevzuatıyla ilgili oluşabilecek tüm soru ve sorunlar 22/8/2009 tarihli ve 27327 sa-
yılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğine göre ilgili olunan bakanlıklar
aracılığıyla Kamu İhale Kurumuna iletilir. Bunun dışındaki hususlarda oluşabilecek tereddütleri
gidermeye Bakanlık yetkilidir.

(2) Teşebbüsler, Kararda belirlenen sınırlamaları dikkate alarak maliyetlerin düşürül-
mesi ve sağlanan faydanın artırılması amacıyla çok yıllı hizmet alım ihalesine çıkabilir. Çok
yıllı hizmet alımı yapılabilmesi için, Program kapsamında işletme bütçelerinin en az 2020-
2022 dönemini kapsayacak şekilde hazırlanması gerekir. Program hedefleri ve işletme bütçesi
kısıtları dâhilinde, 2020 yılında ihale yoluyla alınacak hizmetlerin tutarı, Kararın 22 nci mad-
desinin birinci fıkrası uyarınca Bakanlıkça bildirilecek olan tutarı aşamaz. 2021 yılı ve sonra-
sına ilişkin hizmet alımı tavanları, 2020 yılı için Bakanlıkça bildirilen tavanın her yıl için
%10’ar artırılması yoluyla hesaplanır. Bu şekilde hesaplanan yıllara sari hizmet alım tavanlarını
Kararın 14 üncü maddesinde sayılan gerekçelerin oluşması durumunda teşebbüs yönetim ku-
rulu %25 artırmaya yetkilidir. Bu çerçevedeki hesaplamalar aşağıdaki şekilde yapılır:

a) 2020 yılı hizmet alımı tavanı Bakanlıkça bildirilecek tutardır.
b) 2021 yılı hizmet alımı tavanı = 2020 yılı hizmet alımı tavanı x 1,10
c) 2022 yılı hizmet alımı tavanı = 2021 yılı hizmet alımı tavanı x 1, 10
ç) Yönetim kurulu yetkisi dahil 2020 yılı hizmet alımı tavanı = Bakanlıkça bildirilen

tavan x 1,25
d) Yönetim kurulu yetkisi dahil 2021 yılı hizmet alımı tavanı = 2020 yılı hizmet alımı

tavanı x 1,10 x 1,25
e) Yönetim kurulu yetkisi dahil 2022 yılı hizmet alımı tavanı = 2021 yılı hizmet alımı

tavanı x 1,10 x 1,25
(3) Kararın 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde özel niteliği nedeniyle

2022 yılı sonrasını kapsayan çok yıllı hizmet alımlarına  ilgili Bakanlığın görüşünün alınmasını
müteakip Hazine ve Maliye Bakanı tarafından karar verilmesi durumunda 2022 yılı sonrası
için hizmet alım tavanı, önceki yılın hizmet alım tavanının %10 artırılması suretiyle hesaplanır.

(4) Kararın 13 ve 14 üncü maddeleri uyarınca, hizmet alımlarına ilişkin olarak verilen
izinler, 4734 sayılı Kanunun ek 8 inci maddesi çerçevesinde, yeniden uygun görüşe sunulmak-
sızın Bakanlık tarafından uygun değerlendirilmiş sayılır. Ancak bu çerçevede gerçekleştirilecek
hizmet alımlarına ilişkin işlerin ve ihalelerin 4857 sayılı Kanun, 4734 sayılı Kanun ve ilgili
diğer mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilmesinden teşebbüs yönetim kurulu sorumludur.

(5) 8/2/2015 tarihli ve 29261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Kanununa
Göre İhale Edilen Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edi-
len İşçilerin Kıdem Tazminatlarının Ödenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde
yüklenici firma tarafından istihdam edilen işçilerin kıdem tazminatlarına yönelik teşebbüslerce
ayrılan karşılık ile yapılan ödeme tutarları Bakanlıkça bildirilen ihale yoluyla hizmet alım
tavanı kapsamında değerlendirilmez.

İlave hizmet alımları
MADDE 12 – (1) Kararın 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında

teşebbüs yönetim kurulunca ilgili yıl hizmet alımı tavanının %25’e kadar artırılması halinde,
konuya ilişkin yönetim kurulu kararının bir örneği, ilgili bilgi ve belgelerle birlikte on iş günü
içinde Bakanlığa ve ilgisine göre ÖİB’ye gönderilir.
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(2) Kararın 14 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında yapılacak hizmet alımı ta-
leplerine ilişkin başvurularda, EK-7’de yer alan Tablo 503: İlave İhale Yoluyla Hizmet Alımı
Talep Formu ile asgari olarak aşağıdaki bilgi ve belgelere yer verilir:

a) Yapılan yatırımlar kapsamında kurulan yeni tesis veya işletme birimi hakkında genel
bilgiler, ilgili yatırımın ayrıntılı fizibilite raporunda istihdamı öngörülen personel sayısı ve un-
vanı ile bu personelden teşebbüsçe daimi olarak istihdam edilecek ve yüklenici firma aracılı-
ğıyla çalıştırılacak personelin dağılımı.

b) Tesis veya işletme birimi devir alınması veya yeni hizmet birimlerinin devreye gir-
mesi durumunda yapılan taleplerde söz konusu birimlerin devreye gireceği tarih ile deneme
üretimine başlayacağı tarih.

c) Mal veya hizmet üretiminde artış görülmesi, faaliyet alanının genişlemesi veya diğer
nedenlerle yapılan ilave hizmet alımlarında, hizmet alımının gerekçesi ile birlikte ilişkili tab-
lolar (geçmiş yıllar verileri ile birlikte).

ç) Bu kapsamda daha önce hizmet alımı yapılıp yapılmadığına ilişkin bilgi.
d) Hizmet alımının niteliği ve gerekçesi.
e) Alt dağılımları belirtilmek suretiyle, ihalenin her bir yıla isabet edecek ve sözleşme

süresince oluşacak toplam maliyeti.
f) Kaç yıllık ihaleye çıkılacağı ve sözleşmenin geçerli olacağı başlangıç/bitiş tarihleri.
g) İhale kapsamında yıllar itibarıyla çalıştırılacak kişi sayısı ve çalışanların unvan ba-

zında aylık ortalama ücretleri.
(3) Bu kapsamda yapılacak talepler Bakanlığa veya ilgisine göre ÖİB’ye yıl içinde en

fazla iki defa gönderilebilir.
Hizmet alımlarının raporlanması ve izlenmesi
MADDE 13 – (1) Teşebbüsler ihale yoluyla yaptırdıkları hizmet alımlarına ilişkin ola-

rak, bir sonraki yıl hizmet alım tavanının belirlenebilmesi amacıyla; EK-8’de yer alan Tablo
509: Hizmet Alımları Bilgi Formunu KİVİ sisteminde belirlenen tarihe kadar Bakanlığa  gön-
derir.

Teşebbüsler arası devirler
MADDE 14 – (1) Tesis veya birimlerin teşebbüsler arasında devri durumlarında toplam

hizmet alımı harcama tavanı ile fazla çalışma izninin teşebbüsler arasındaki dağılımı, taraflarca
yapılacak bir protokolle belirlenerek ilgisine göre Bakanlığa veya ÖİB’ye iletilir. Anlaşmaya
varılamaması halinde dağılım ilgisine göre Bakanlıkça veya ÖİB’ce belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler

İşletme bütçesi
MADDE 15 – (1) Kararın 16 ncı maddesi kapsamında kamu teşebbüslerince hazırla-

nacak işletme bütçelerinin, Bakanlıkça kamu teşebbüslerine gönderilen Programda yer alan
mali hedef ve tavanlarla birebir uyumlu olması ve işletme bütçelerinde mali hedef ve tavanları
oluşturan her bir kaleme detaylı olarak yer verilmesi zorunludur.

Ticari banka kredileri
MADDE 16 – (1) Teşebbüsler, finansman ihtiyacının oluşması durumunda öncelikle

gelir artırıcı ve gider azaltıcı önlemlere başvurur, etkin işletme sermayesi ve sabit sermaye yö-
netimi için gerekli tedbirleri alır. Bu tedbirlerin yeterli olmaması durumunda ve zorunlu hal-
lerde, Program çerçevesinde tespit edilen mali büyüklüklerle uyumlu olacak şekilde bankalar-
dan ticari kredi kullanımı dâhil diğer finansman yöntemlerine başvurabilir.
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(2) Ticari banka kredisi kullanımına ilişkin tüm sorumluluk teşebbüs yönetim kuruluna
aittir.

(3) Bu madde kapsamında işlem yapılması halinde beş iş günü içinde kredi kullanılan
bankanın adı, kullanılan kredinin tutarı, vadesi, faiz oranı, geri ödeme şartları ve toplam banka
kredisi tutarına ilişkin bilgiler ile EK-9’da yer alan Tablo 504: Ticari Banka Kredisi Kullanımı
Bilgi Formu teşebbüslerce ilgisine göre Bakanlığa veya ÖİB’ye iletilir.

Temettü ödemesi ve tahsilatı
MADDE 17 – (1) Kamu iktisadi teşebbüsleri, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararna-

menin 36 ncı ve 37 nci maddelerinde yer alan hükümler çerçevesinde Hazineye aktarılması
gereken temettü tutarlarını, EK-10’da yer alan Tablo 505: Temettü Bilgi Formunu doldurarak,
2019 yılı bilançosunun kesinleşmesini müteakip iki hafta içerisinde Bakanlığa bildirir.

(2) Kamu iktisadi teşebbüsleri, Hazine ve Maliye Bakanı tarafından 2019 yılı kâr bek-
lentisi/gerçekleşmesi ve önceki yıldan kalan temettü borçları dikkate alınarak belirlenen tutarda,
bütçe hedefleri dikkate alınarak tespit edilen ve gerektiğinde revize edilebilecek olan ödeme
planı doğrultusunda temettü ödemelerini yapar. Kamu iktisadi teşebbüsleri, oluşan dağıtılabilir
kâr tutarını Bakanlığa borç olarak kaydetmeyip yeni bir talimata kadar sermaye hesaplarında
yer alan geçmiş yıl kârları hesabında tutar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İzleme ve Şeffaflık

İzleme
MADDE 18 – (1) Kamu işletmeleri, tabi oldukları mevzuata göre hazırlamakla yü-

kümlü oldukları mali tablolar ile Bakanlıkça hazırlanan diğer tabloları KİVİ sisteminde belir-
tilen takvime uygun olarak Bakanlığa gönderir.

(2)  Kamu işletmeleri, Bakanlıkça kendilerine bildirilen kullanıcı adlarını ve şifrelerini
kullanarak https://hmportal.hmb.gov.tr/irj/portal adresinden giriş yaparak, istenilen tabloları
doldurur ve söz konusu internet sayfasını her sabah en geç saat 10.00 itibarıyla ziyaret ederek
son gelişmeler, haberler ve duyurulardan haberdar olur. Duyurular, konusuna göre ilgili birim-
lere iletilir.

(3) Gönderilen tablolarda yer alan diğer kaleminin yüksek olması veya önceki dönem
verilerine göre önemli ölçüde değişen kalemler bulunması durumunda, değişimlerin nedeni
detaylı bir biçimde açıklanır. Bu açıklamayı içermeyen tablolar eksik kabul edilir ve kamu iş-
letmesi tarafından tablo veya bilgi Bakanlığa iletilmemiş sayılır.

(4) Kamu işletmeleri, aksi bildirilmediği takdirde, söz konusu internet adresi üzerinden
doldurdukları tablolar için ilave bir resmi yazı göndermez.

(5) Kamu işletmelerinin internet üzerinden gönderdikleri tabloların en az daire başkanı
seviyesinde uygun görülmesi gerekir. İnternet üzerinden gönderilen bu tablolar resmî evrak
muamelesi görür ve dönemsel olarak Bakanlıkça tabloların kamu işletmesi kayıtları ile tutarlı
olup olmadığı denetlenebilir.

(6) Tüm kamu işletmeleri doğrudan mal ve hizmet üretimiyle ilgili olmayan veya atıl
durumda olan gayrimenkullerini tespit eder ve EK-11’de yer alan Tablo 507: Atıl Gayrimenkul
Bilgi Formunu doldurarak 30/6/2020 tarihine kadar Bakanlık ve ilgisine göre ÖİB’ye gönderir.

(7) Teşebbüsler tarafından hazırlanan ve/veya teşebbüslerle ilgili olan Cumhurbaşkan-
lığına gönderilecek mevzuat taslaklarının, gönderimden en az bir hafta önce gerekçeleri ve dü-
zenleyici etki analizi ile birlikte Bakanlığa bildirilmesi zorunludur.
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Kapasite geliştirme
MADDE 19 – (1) Kamu işletmeleri aylık bazda gerçeğe ve ihtiyaca uygun, düzenli

mali ve mali olmayan her türlü tabloları üretebilmek ve söz konusu tabloları, KİVİ sisteminde
belirlenen takvime uygun olarak Bakanlığa iletebilmek için muhasebe yönetimi ve bilgi siste-
mini geliştirir. Kamu işletmeleri ayrıca mali ve mali olmayan diğer konsolide verilerini güve-
nilir bir şekilde aylık bazda üretecek bir yönetim bilgi sistemi ile bu sistemin gerektirdiği bilgi
işlem altyapısını kurmak zorundadır.

(2) Kamu işletmelerince mali işler ve muhasebe yönetim sistemlerinin gerektirdiği bilgi
işlem altyapılarının iyileştirilmesi ve bu kapsamda geliştirilen kurumsal kaynak planlama pro-
jeleri tasarruf tedbirleri dışında tutulur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Kurumsal verilerin yayımlanması
MADDE 20 – (1) Şeffaflığın ve kamuya hesap verilebilirliğin artırılmasını teminen,

teşebbüsler 2019 yılı faaliyet raporlarını 31/5/2020 tarihine kadar kendi internet sitelerinde ya-
yımlar. Eğer bu tarihe kadar Sayıştay denetimi tamamlanmamışsa yayımlanan raporda bu husus
belirtilir. Söz konusu faaliyet raporları 28/8/2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yö-
netmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanır.

(2) Teşebbüsler, faaliyette bulundukları sektörleri takip ederek sektör içindeki yerlerini
daha iyi analiz edebilmek ve etkin sektörel politikalar geliştirebilmek veya geliştirilmesine yar-
dımcı olabilmek amacıyla, 2019 Yılı Sektör Raporunu hazırlar. Bu raporların 31/5/2020 tarihine
kadar basılı bir örneği Bakanlık, ilgili Bakanlık ve ilgisine göre ÖİB’ye gönderilir. Söz konusu
sektör raporları asgari aşağıdaki konuları içerir:

a) Dünyada sektörün görünümü.
b) Türkiye’de sektörün görünümü.
c) Teşebbüsün sektör içindeki yeri.
ç) Teşebbüsün yerli ve uluslararası rakipleriyle veya benzer faaliyet gösteren kuruluş-

larla karşılaştırılması.
Bağlı ortaklıklar, iştirakler ve yatırımlar
MADDE 21 – (1) Yurt dışı bağlı ortaklığı ve iştiraki bulunan teşebbüsler, bu şirketlerin

tabi oldukları ülke mevzuatına (Türkiye’deki mevzuatla anılan ülke mevzuatı arasındaki farkları
belirten bir notla birlikte ya da Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre) veya Tür-
kiye’deki mevzuata uygun hazırlanmış 2018 ve 2019 yıllarına ait;

a) Bilançolarını,
b) Gelir tablolarını,
c) Nakit akış tablolarını,
ç) Özsermaye değişim tablolarını,
d) Kâr dağıtım tablolarını,
31/5/2020 tarihine kadar Bakanlığa iletir.
(2) Teşebbüsler yurt dışı ve yurt içi bağlı ortaklıklarına veya iştiraklerine sermaye ma-

hiyetinde ödeme yaptıklarında ve/veya borç verme durumunda beş iş günü içerisinde Bakanlığa
ve ilgisine göre ÖİB’ye bilgi verir.

Yürürlük
MADDE 22 – (1) Bu Tebliğin 1 inci, 2 nci, 3 üncü, 4 üncü, 11 inci, 22 nci ve 23 üncü

maddeleri yayımı tarihinde, diğer maddeleri ise 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 23 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
BİTKİ KARANTİNASI TAZMİNATI DESTEĞİ UYGULAMA TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2019/52)

Amaç ve kapsam 
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, ülkemiz bitkisel üretimin geliştirilmesi ve sürdürülebilir-

liğinin sağlanması, zararlı organizmaların ülkemize bulaşmasının engellenmesi, mevcut olan-
ların eradikasyonu ve mücadelesinin yapılarak yayılmasının önlenmesi ve bulaşık alanlarda
karantina tedbirleri alınan üreticilerin desteklenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak 
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki

Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 16 ncı maddesi ile 23/10/2019 tarihli ve 1691 sayılı
Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere
İlişkin Kararın 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
b) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,
c) BKTD: Bitki karantinası tazminat desteğini,
ç) BKTD İcmal-1: ÇKS/FKS kayıtlarına göre her köy/mahalle için üretici detayında

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

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

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

f) Bulaşık alan: Zararlı organizmanın tespit edildiği ve sınırlarının belirlendiği alanı,
g) Çiftçi: Mal sahibi, kiracı, yarıcı veya ortakçı olarak devamlı veya en az bir üretim

dönemi veya yetiştirme devresi tarımsal üretim yapan gerçek ve tüzel kişileri,
ğ) Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS): Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçilerin kayıt altına

alındığı tarımsal veri tabanını,
h) ÇKS Belgesi: Düzenleme tarihi itibarıyla çiftçilerin ÇKS’de yer alan bilgilerini gös-

terir belgeyi,
ı) Enstitü Müdürlüğü: Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı araştırma enstitü müdürlü-

ğünü,
i) Fındık Kayıt Sistemi (FKS): Ruhsatlı fındık alanlarının kayıt altına alındığı veri ta-

banını,
j) Genel Müdürlük: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,
k) İl/ilçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe müdürlüğünü, 
l) İl/ilçe tahkim komisyonu: Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğine göre oluşturulan il/ilçe

tahkim komisyonlarını,
m) Karantina: Zararlı organizmaların ülkeye girişini veya ülke içinde yayılmasını ön-

lemek amacıyla, bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin kontrol altına alınmasını,
n) Karar: 23/10/2019 tarihli ve 1691 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan

2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararı,
o) Operatör: 12/1/2011 tarihli ve 27813 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Pa-

saportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmeliğin EK-1’inde yer
alan bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler ile yemeklik patates üretenleri, ithal edenleri, depo-
layanları ve bunların ticaretini yapan, gerçek ya da tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarını, 

ö) Sürvey: Zararlı organizmanın bir yerde var olup olmadığını, var ise yayılış alanını
ve yoğunluğunu tespit etme işlemini,

p) Şarka virüsü: Taş çekirdekli meyve ağaçlarında zarara neden olan virüs hastalığını,
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r) Taş çekirdekli bitkiler: Kayısı, şeftali, nektarin, erik, kiraz, badem, vişne gibi meyve
ağaçlarını, 

s) Turunçgil uzun antenli böceği: Anoplophora chinensis, konukçu bitkilerde, larvaları
gövdenin alt kısmında ve kök kısmında beslenip galeriler açarak zarar yapan böceği,

ş) Yerel kıymet takdir komisyonu: Bakanlık temsilcisi ziraat mühendisi başkanlığında
olmak üzere, mahallin mülkî idare amirinin belirlediği bir üye ve çiftçinin konuyla ilgili sivil
toplum kuruluşları temsilcileri arasından seçeceği bir üyenin katılımı ile üç kişiden oluşan ko-
misyonu,

t) Zararlı organizma: Bitki veya bitkisel ürünlere zarar veren bitki, hayvan veya pato-
jenik ajanların tür, streyn (ırk) veya biyotiplerini, 

ifade eder.
Destekleme ödemesi için aranacak şartlar
MADDE 4 – (1) Destekleme ödemesi için;
a) Üretim alanının ÇKS’de veya FKS’de kayıtlı olması,
b) Turunçgil uzun antenli böceği varlığı enstitü müdürlüğünce doğrulanmış ve il/ilçe

müdürlüğünce belirlenmiş olan bahçenin karantina tedbiri nedeni ile 17/6/2014 tarihli ve 29033
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ani Meşe Ölümü ve Çam Çıralı Kanser Hastalığı ile Tu-
runçgil Uzun Antenli Böceği ve Kestane Gal Arısı Mücadelesi Hakkında Yönetmelik hüküm-
lerince bulaşık bitkilerin tamamının kökleri ile birlikte konukçusu kalmayacak şekilde, üreti-
ciler tarafından sökülerek, 1/1/2019 tarihinden sonra il/ilçe müdürlüğü gözetiminde imha edil-
miş ve imha işlemi hakkında tutanak düzenlenmiş olması, 

c) Şarka virüsü varlığı enstitü müdürlüğünce doğrulanmış ve il/ilçe müdürlüğünce be-
lirlenmiş olan ağaçların karantina tedbiri nedeni ile Şarka Hastalığı ile Mücadele Hakkında Ta-
limat doğrultusunda bulaşık bitkilerin tamamının kökleri ile birlikte konukçusu kalmayacak
şekilde üreticiler tarafından sökülerek, 1/1/2019 tarihinden sonra il/ilçe müdürlüğü gözetiminde
imha edilmiş ve imha işlemi hakkında tutanak düzenlenmiş olması,

ç) Üreticinin Ek-1’de yer alan dilekçe ile birlikte şahsen veya yasal temsilcisi aracılı-
ğıyla il/ilçe müdürlüğüne başvuru yapması, 

gerekir.
Destekleme miktarı
MADDE 5 – (1) Bitki karantinası tazminat desteği kapsamında fındıkta yasaklama sü-

resi olan 4 yıllık ürün bedelinin aynı alan için bir kereye mahsus olmak üzere 15 TL/kg, taş
çekirdekli meyvelerde yasaklama süresi olan 3 yıllık ürün bedelinin aynı alan için bir kereye
mahsus olmak üzere ve 3 TL/kg destekleme ödemesi yapılır.

(2) Tazminat ödemeleri, turunçgil uzun antenli böceğinde alan (da), şarka virüsünde
ağaç (adet) üzerinden hesaplanarak yapılır.

Yerel kıymet takdir komisyonu ve tazminatın belirlenmesi
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğde geçen zararlı organizmalar sebebiyle imha edilen ürün-

lerin tazminata esas değerleri yerel kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenir. 
(2) Yerel kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen miktarlar üzerinden, çiftçilere

bitki karantinası tazminatı desteği verilir.
a) Fındık için ödenecek miktar=Takdir komisyonunca belirlenen dekara verim

x15TL/Kg x4 yıl. 
b) Şarka virüsü için ödenecek miktar= Takdir komisyonunca belirlenen ağaca verim

x3TL/Kg x3 yıl. 
(3) Kurulan yerel kıymet takdir komisyonu rayiç bedelin tespitinde anlaşamadığı ve

karar alamadığı takdirde mahallin mülki amirinin onayı ile yeni bir komisyon kurulur ve karar
oy çokluğu ile alınır.

Destekleme ödemesi başvurusu ve değerlendirilmesi 
MADDE 7 – (1) 1/1/2019 tarihinden itibaren üretim alanında turunçgil uzun antenli

böceği veya şarka virüsü tespit edilen üreticiler 4/12/2019 tarihine kadar başvuru dilekçesi ile
birlikte ÇKS/FKS kayıtlarının bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne başvurur.
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(2) Destekleme ödemesinden faydalanmak amacıyla üretici tarafından beyan edilen
belgelerin ve uygulama bilgilerinin 4 üncü maddede yer alan hususlara uygunluğu il/ilçe mü-
dürlüğünce kontrol edilir ve Ek-2’de yer alan tespit tutanağı hazırlanır. 

(3) İmha tutanakları müdürlükte muhafaza edilir. 
İcmallerin hazırlanması ve askı işlemleri
MADDE 8 – (1) İl/ilçe müdürlüğü tarafından destekleme ödemesinden faydalanacak

üreticilerin 7 nci maddeye göre belirlenmesi ile üretici bilgileri ve destekleme ödemesi bilgileri,
başvuru tarihinden itibaren üç gün içerisinde İcmal-1’e işlenir. İl müdürlükleri tarafından alınan
askı icmali, ilgili ilçe müdürlükleri veya muhtarlıklar marifetiyle beş gün süre ile askıya çıkar-
tılır. Askıya çıkma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati tutanağa 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 yapılacak itirazlar değer-
lendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. Askı süresi sonunda itirazlar, il/ilçe tahkim
komisyonları marifetiyle askı icmali askıdan indirildikten sonra üç gün içerisinde sonuçlandı-
rılarak 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 en geç 16 Aralık 2019 mesai
bitimine 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 en geç 18 Aralık 2019 mesai bitimine kadar Gıda
ve Kontrol Genel Müdürlüğüne gönderilir. 

(6) Bu işlemler merkez ilçelerde il müdürlükleri tarafından yapılır.
Desteklemelerden yararlanamayacak olanlar
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğde yer alan destekleme uygulamalarından aşağıdakiler ya-

rarlanamaz:
a) Kamu kurum ve kuruluşları.
b) Bakanlığımızın desteklemelerinden faydalanması yasaklanmış olan üreticiler.
c) 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Ka-

nunu, Ani Meşe Ölümü ve Çam Çıralı Kanser Hastalığı ile Turunçgil Uzun Antenli Böceği ve
Kestane Gal Arısı Mücadelesi Hakkında Yönetmelik ve Şarka Hastalığı ile Mücadele Hakkında
Talimat kapsamında; uyulması gereken kurallara uymayan ve/veya alınması gereken tedbirleri
almayan üreticiler.

ç) 2019 üretim yılında destekleme uygulamalarında ÇKS veya FKS’ye kayıtlı olmayan
üreticiler.

d) ÇKS/FKS’de kayıtlı olduğu başvuru merkezi dışında başka yerden desteklemeye
müracaat edenlerle, bu Tebliğde belirtilen destekleme ödemelerinden faydalanmak için istenilen
belgelerle birlikte süresi içinde başvuru yapmayan üreticiler.

e) Bu Tebliğde geçen fındıkta turunçgil uzun antenli böceği, taş çekirdekli meyve ağaç-
larında şarka virüsü ile bulaşık bitkileri imha etmeyen üreticiler.

f) Bitki Pasaportu ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelik kap-
samında üretim yapan operatörler.

Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğde belirtilen yetkili merciler, bu Tebliğ gereği kendilerine

ibraz edilen belgelerin yetkileri kapsamındaki kontrollerinden ve kendi hazırladıkları belge-
lerden sorumludur. Desteklemeden yararlanmak üzere ibraz edilen belgelerin sorumluluğu il-
gilisine aittir.  
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(2) 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 yapılmasına sebep olan belge veya bel-
geleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu
tutulurlar.

(3) Bu Tebliğ ile belirlenen destekleme ödemelerinden, idarî hata sonucu düzenlenen
belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, beş yıl sü-
reyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar. 

Yetki ve denetim
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğin uygulamasında öngörülemeyen durumlar ve oluşabilecek

sorunların çözümünde, Genel Müdürlük yetkilidir.
(2) Genel Müdürlük, bu Tebliğ kapsamında yapılan desteklemelerle ilgili duyuru ya-

pabilir, başvuru formları veya uygulama evraklarına ilişkin örnekler oluşturabilir, bu duyuru
ve örnekler, ilgili sistemler üzerinden veya Bakanlık internet sitesinde yayımlanır. Destekle-
meye ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesinde yayımlanan bu formların kullanılması esastır.

(3) Bu Tebliğ kapsamındaki destekleme uygulamalarında illerde oluşacak problemlerin
çözümünde bu Tebliğ hükümlerine aykırı olmamak şartıyla il müdürlükleri yetkilidir. Bu amaç-
la, gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları, yetiştirici/üretici örgütleri, ilgili oda ve bir-
likler ile iş birliği yapabilir.

(4) Bu Tebliğde yer almayıp yerinde tespit ve çözüm gerektiren konularla ilgili il/ilçe
tahkim komisyonları yetkili ve sorumludur. 

Ödemeler için gerekli finansman ve ödeme
MADDE 12 – (1) Bitki karantinası destek ödemesi için gerekli finansman, bütçenin

muhtelif tarımsal destekleme hizmetleri kalemine tahsis edilen ödeneklerden karşılanır. 
(2) Destekleme ödemesi, ödemeye esas icmallerin elektronik ortamda T.C. Ziraat Ban-

kası A.Ş. Genel Müdürlüğüne iletilmesi ile birlikte Bakanlık tarafından gerekli kaynağın Ban-
kaya aktarılmasından sonra yapılır.

(3) Bu Tebliğin uygulanmasıyla ilgili olarak, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlü-
ğüne hizmetlerinden dolayı, ödenen destekleme tutarının % 0,2’si komisyon olarak ayrıca
ödenir.

Diğer hükümler
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinde; 2019 üretim yılına

esas ÇKS/FKS müracaatını yaptıktan sonra vefat eden çiftçilerin mirasçıları, arazinin intikalini
yaptıramaması 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/FKS kaydının olduğu il/ilçe müdürlüğüne müracaat eder. Müracaatın yapıldığı il/ilçe mü-
dürlüğü, üretimin yapıldığı il/ilçe müdürlüğünden onaylı kontrol tutanağını ister ve ödemeye
esas icmali hazırlar. Müracaatın yapıldığı il müdürlüğü onaylı icmali Genel Müdürlüğe gön-
derir.

Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 

Kahramanmaraş Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 10017 
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Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 9883/1-1 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

SİMİTLİK, PASTALIK ve BAKLAVALIK-BÖREKLİK UN ALIMI YAPILACAKTIR 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

1. Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 1.000 çuval (1 çuval = 50 kg) Simitlik Un 

1.500 çuval (1 çuval = 50 kg) Pastalık Un ve 1.000 çuval (1 çuval = 50 kg) Baklavalık-Böreklik 

Un alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 

2. İhale 20.11.2019 Çarşamba günü saat 14:00 ‘da Fabrikamız Genel Müdürlük Toplantı 

salonunda yapılacaktır. 

3. İhale ile ilgili şartname 150 TL (YüzelliTürklirası) bedelle Fabrikamız ihale Hazırlık 

Şefliği’nden temin edilebilir. 

4. Nihai teklifler en geç 20.11.2019 Çarşamba günü saat 14:00’a kadar Fabrikamız İhale 

Hazırlık Şefliği’ne verilmiş olması gerekmektedir. 

5. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

6. Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır. 

7. 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye 

katılamazlar. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 

Macun Mah. Anadolu Bulvarı No: 13/1 Yenimahalle/ ANKARA 

Tel: 444 22 43- (0312) 592 93 92-93 Faks: (0312) 397 33 74-71 9884/1-1 
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5 KALEM MUHTELİF CİHAZ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 

ihtiyacı “5 Kalem Muhtelif Cihaz”, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca 

hazırlanan malzeme listesine ve teknik şartnamesine uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde 

belirtilen şartlar dahilinde, 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 (Ekli Liste) 

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, 28.11.2019 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. 9927/1-1 
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63 ADET DİJİTAL BASKI MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü ihtiyacı 63 adet Dijital 

Baskı Makinesi ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz 

tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç 

piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (140,00TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartnamesinin, ihale dokümanının, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar 

listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde 

yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 25.11.2019 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 

zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 

edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 9885/1-1 
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1 ADET CNC KAYAR OTOMAT TEZGAHI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Jandarma Tedarik Merkezi 

Komutanlığı ihtiyacı 1 adet CNC Kayar Otomat Tezgahı ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan 

teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde 

belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (130,00TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartnamesinin, ihale dokümanının, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar 

listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde 

yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 26.11.2019 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 

zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 

edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 9886/1-1 
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10 ADET BAZ İSTASYONU SAHASI YERİNİN 10 YILLIĞINA 
KİRAYA VERİLMESİ İHALE EDİLECEKTİR 

Ataşehir Belediye Başkanlığından: 
MÜDÜRLÜK/BİRİM  : Emlak ve istimlak Müdürlüğü 
İLGİLİ İDARE  : Barbaros Mahallesi Şebboy Sokak No: 4/A 
İLGİLİ TELEFON  : (216)570 50 00/1436 
İHALENİN YAPILACAĞI YER  : Ataşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu 
İHALE TÜRÜ  : KİRALAMA 
İHALE USULÜ  : 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine göre açık arttırma 

usulü 
HİZMETİN YAPILACAĞI YER  : Ataşehir Belediye sınırları 
HİZMETİN NİTELİĞİ  : Ataşehir sınırları dahilinde 2886 Sayılı Devlet ihale 

Kanununun 45. ve 64. Maddeleri gereği 10 adet Baz 
İstasyonu sahası yerinin 10 yıllığına kiraya verilmesi. 

İHALE KAYIT NO (Encümen Kararı) : 2019/619 
1- İHALE BİLGİLERİ 
a) İl/İlçe İSTANBUL/ ATAŞEHIR 
b) Mahallesi MUHTELİF YERLER 
c) Cinsi GSM Baz istasyonu 
1-Kira Bedeli (10 yıllık) 2.900.000,00 TL+KDV (iki milyon dokuz yüz bin TL+ KDV) 
2-Yıllık Muhammen (Her Baz 
İstasyonu yeri için) Kira Bedeli 29.000,00.TL + KDV (Yirmi dokuz bin TL + KDV) 

3- Baz İstasyonu Yeri Sayısı 10 
4- Süresi 10 YIL 
5- Geçici Teminat (2886 DİK) 87.000,00TL 
6- Dosya(Şartname Bedeli) 1.000.00.TL 
7- İhale Tarihi ve Saati 26/11/2019 Saat- 11:00 

İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler  
Gerçek Kişiler 
1) Nüfus Cüzdanı Sureti (Vekaleten katılımda Vekilin Nüfus Cüzdan sureti 
2) Kanuni İkametgâh Belgesi 
3) Geçici Teminat makbuzu veya Teminat Mektubu (süresi en az 60 gün olacak) 
4) İhale dosyası alındı makbuzu 
5) Ataşehir Belediyeden İhale tarihinden 10 gün öncesine kadar alınmış borcu olmadığına 

dair belge. 
6) Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname 
7) Ticaret ve Sanayi Odasından İletişim işi yaptıklarına dair belge 
8) Kamu İhalelerine yasaklı olmadığına dair beyan 
Tüzel Kişilerden 
1) Şirket yetkilisi olduğuna dair yetki belgesi ve Noter tasdikli imza sirküleri 
2) Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış Ticaret sicil kaydı ve ihale ilan süresinde İletişim 

işi yaptıklarını gösterir faaliyet belgesinin onaylı sureti 
3) Geçici Teminat Belgesi veya Teminat Mektubu (süresi en az 60 gün olacak) 
4) İhale dosyası alındı makbuzu 
5) Ataşehir Belediyeden İhale tarihinden 10 gün öncesine kadar alınmış borcu olmadığına 

dair belge. 
6) Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname 
7) Temsilci veya Vekilin Kimliği 
8) Kamu İhalelerine yasaklı olmadığına dair beyan 
İstenilen tüm belgeler, aslı veya noter tasdikli olmalıdır. İhaleye ait dosya ihale gününden 

bir gün öncesine kadar yukarıda belirtilen bedel karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 
temin edilebilir. 

İstekliler istenen evrakları tamamlayıp, dosyanın kimin tarafından ve hangi İş için 
düzenlendiği belirtilmesi ile isteklilerin ihale saatinde Belediye Encümeninde hazır bulunmaları 
gerekmektedir. 

İLAN OLUNUR. 9953/1-1 
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Derepazarı Belediye Başkanlığından: 
İHALE KONUSU 
Madde-1 - 02/09/2019 tarih ve 59. Sayılı meclis kararı gereğince Belediyemize Ait 217 

ada 24 parsel ile 214 ada 9 parselin bulunduğu arsa üzerine, arsalar tevhit edilerek oluşturulacak 
olan  yeni parsel üzerine ekli plan hükümlerine göre hazırlanan Mimari Taslak proje ile 82 konut 
4 dükkan üzerinden (1, 5, 10, 17, 21, 24, 34, 36, 43, 48, 58, 63) nolu 12 konut ve (85, 86) nolu 2 
dükkan Belediye’ye kalması kaydı ile,  geriye kalan bağımsız bölümler üzerinden  artırım 
(daire/dükkan) yapılmak üzere  en yüksek teklifi verene ihalenin bırakılması şartı ile , 2886 Sayılı 
kanun’un 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ihalesi yapılacaktır. 

ŞARTNAME VE EKLERİNİN TEMİNİ 
MADDE – 2 
2-1 İdari Şartname 
2-2 Sözleşme Tasarısı 
2-3 Mimari Taslak Proje (bağımsız bölüm listeli) 
İstekliler, İhale şartname ve eklerini hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde Derepazarı 

Belediyesi Yazsı İlerine Müdürlüğünden Ücretsiz görülebilir veya Belediyemiz Mali Hizmetler 
Müdürlüğüne ihale dosya bedeli olan 250,00.-(ikiyüzellitürklirası) TL yatırılarak Fen işleri 
Müdürlüğünden ihale dosyası alınabilir. 

İHALE YERİ VE TARİHİ 
MADDE – 3 
İşin ihalesi 27.11.2019 Çarşamba günü saat:15:00’de Derepazarı Belediyesi Encümen 

Toplantı Salonunda, Belediye Encümen’i Huzurunda yapılacaktır. 
İŞİN TAHİM EDİLEN BEDELİ 
MADDE – 4 
Belediye Payı Bağımsız Bölümler satış  değeri olan 3.465.000,00 (Üçmilyon 

dörtyüzaltmışbeşbin Türk Lirası) TL dır. 
TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR 
MADDE – 5 
5.1) Geçici Teminat : Belediye Payı Bağımsız Bölümler satış  değeri olan 3.465.000,00 

(Üçmilyondörtyüzaltmışbeşbin TürkLirası) TL nın %3’ü olan 103.950,00 (Yüzüçbindokuzyüz-
elli) TL’ dir. 

5.2.) İhaleye kabul edilmeyen, çekilen yada kazanamayanların geçici teminatları, 
yetkilinin dilekçe ile müracaatında iade edilir. İhaleyi kazananın geçici teminatı,  kesin teminatla 
değiştirilinceye kadar ihaleyi yapan İdare tarafından tutulacaktır. 

İHALE TEKLİF ŞARTLARI 
MADDE – 6 - ) İhale teklif şartları idari şartnamede belirtilmiştir. 
İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER 
MADDE – 7 - ) 
İhaleye katılmak isteyen; 
a. Gerçek Kişiler için; 
a.1- Kanuni İkametgah adresi göstermesi 
a.2- Vukuatlı Nüfus kaydı 
a.3- İmza sirküleri (Noter tasdikli) 
a.4- Adli Sicil Kaydı 
a.5- Vekaleten Girecekler için vekaletname (noter onaylı) 
a.6- Vekaleten girecekler için vekil tayin eden ve vekil olanın sabıka kaydı 
b.  Şirket olarak katılacaklar için ; 
b.1- Şirket adına girecek olanların şirket yetki belgesi (noter tasdikli) 
b.2- Ticaret odası sicil kaydı 



Sayfa : 116 RESMÎ GAZETE 15 Kasım 2019 – Sayı : 30949 

 

b.3- İmza Sirküleri (noter onaylı) 
b.4- Şirket ortakları ve şirket yetkilisinin sabıka kaydı 
b.5- Vekaleten girecekler için vekaletname (noter onaylı) 
b.6- Vekaleten girecekler için vekil tayin eden ve vekil olanın sabıka kaydı 
b.7- Tebligat için adres beyanı 
b.8- Ticaret sicil gazetesi 
b.9- Vekaleten girecekler için vekaletname (noter onaylı) 
c.  Tüm katılımcılar için 
c.1- Belediyemize borcu olmadığına dair belge, 
c.2- Geçici teminat makbuzu 
c.3- Şartname alındı makbuzu 
c.4- Tüm ihalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair belge 
c.5- Belediye Payı Bağımsız Bölümler satış değeri olan 3.465.000,00 (Üçmilyondörtyüz-

altmışbeşbin Türk Lirası) TL nın  bedelinin %10’undan az olmamak üzere banklar nezdindeki 
kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını 
gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan 
tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur. 

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

d.  Geçici teminat ve şartname alındı makbuzu, şirket olarak  girecekler için şirket adına, 
gerçek kişiler için ihaleye girecek olan kişi adına düzenlenmelidir. 

MADDE 8- Tüm vergi, resim, harçlar ihaleyi alana aittir. 
MADDE 9- İdarenin Adresi: 
Belediye Hizmet Binası Fen İşleri Müdürlüğü 
Sadettin Kaynak Bulvarı No: 39/2 53900 Derepazarı/RİZE 
Telefon: 0464 311 27 84 
Faks      : 0464 311 30 19 
Mail Adresi: derepazaribelediyesi@outlook.com 
TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI 
MADDE – 10 – İç Zar Dış Zarf ; 
10.1) İç Zarf: Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu bir 

zarfa konulup kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve tebligata esas olarak 
göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yerli istekli tarafından imzalanır. 

10.2) Dış Zarf: İç zarf, geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu 7.maddede 
istenen diğer belgeler ile birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. 

TEKLİFLERİN VERİLMESİ 
MADDE – 11 -) Teklifler; 
11.1) Usulüne uygun hazırlanmış teklifler ilanda belirtilen ihale günü ve saatine kadar, 

Belediye Encümenine (İhale Komisyonu) verilecektir. (Derepazarı Belediyesi / RİZE) 
11.2) Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. 
11.3) Telgraf ile yapılan müracaatlar ve postada meydana gelen gecikmeler kabul 

edilemez. 
11.4) Saat ayarında; Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esastır. 
MADDE - 12-) Söz konusu ihale 2886 sayılı kanuna göre düzenlenmiş olup, istenen 

bütün bilgi ve belgelerin (teklif mektupları ve geçici teminatlar dahil) bu kanuna uygun olması 
gerekmektedir. 

Ayrıca istenen bütün belgeler, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır. 
MADDE - 13-) Belediye Encümeni 2886 sayılı kanunun 29.maddesi gereğince, ihaleyi 

yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir. 9639/1-1 
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METRUK BİNA VE 2 (İKİ) ADET DEPONUN, YAPIDAN ÇIKACAK GERİ 
DÖNÜŞÜM MALZEMESİ KARŞILIĞINDA, YIKTIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Sincan Belediye Başkanlığından: 
1- İdareye İlişkin Bilgiler: 
1.1. İdarenin: 
a) Adı : Sincan Belediye Başkanlığı 
b) Adresi : Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No: 7 Sincan/Ankara 
c) Telefon ve faks numarası : 4444762/347 - 3122711272 
d) Elektronik posta adresi : sincanbelediyesi@sincan.bel.tr. 
e) İlgili personel : Cemaliye BULUT 
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle 

irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler. 
2- İhalenin Konusu: 
2.1. İhalenin konusu; Ahi Evran Mahallesi 377 Ada 9 Parselde yer alan metruk bina ve 2 

(iki) adet deponun, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre yapıdan çıkacak geri 
dönüşüm malzemesi karşılığında, ihale edilerek yıktırılması işi.  

2.2. Muhammen bedeli, İhale Tarihi ve Saati: 
Bu ihaleye ait Muhammen bedel: 47.973,21 TL.’ dir. İhale Tarihi ve Saati: 27.11.2019 

tarihinde saat 15:30’ dur.  
3- İhale tarih, saat ve yeri: Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın yıkım ihalesi, 

Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No: 7   2. Kat Meclis Toplantı Salonu 06930 Sincan/ANKARA 
adresinde 27.11.2019 tarihinde saat 15:30’da yapılacaktır. Teklifler en geç 27.11.2019 tarihinde 
saat 15:30’a kadar aynı adreste bulunan 1. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilecektir. 

4- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri: 
İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale tarih ve saatine kadar aşağıdaki evrakları 

hazırlayarak teslim etmeleri gerekmektedir. 
4.1.İstekli Gerçek Kişi İse: 
a) Kanuni ikametgâh belgesi ( Telefon ve varsa fax numarası belgeye eklenecektir. ) 
b) Noter tasdikli imza beyannamesi, 
c) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,  
ç) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname, 
d) Noter onaylı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus cüzdanı sureti,  
e) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan 

alınmış Geçici teminat mektubu (Geçici Teminat bedeli muhammen bedelin en az % 3’ dür.) 
(Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir. ) 

4.2. İstekli Tüzel Kişilik İse: 
a) İsteklinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan 

şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,  
b) Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirket adına ihaleye girecek kimse veya 

kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve vekile ait imza 
sirküleri, 

c) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi ( Yazılı olarak ), 
ç) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan 

alınmış Geçici teminat mektubu (Geçici Teminat bedeli muhammen bedelin en az % 3’ dür.) 
(Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.), 

d) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,  
5- İhale ile ilgili şartname ve eklerin satış bedeli 250,00 TL olup, Tandoğan Mah. Zeki 

Uğur Cad. No: 7 Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 
6- İhaleye iştirak edenler şartnameyi kabul etmiş sayılırlar. 
7- İhale şartnamesinin posta yoluyla satışı yapılmayacaktır. 
8- İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir. 
 9949/1-1 
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RESTORAN-KAFETERYA YAPIM İŞİ YAP İŞLET DEVRET  
MODELİ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Boyabat Belediye Başkanlığından: 
1. İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı: 
a) Boyabat Belediyesi’ ne ait; 
İlçemiz Camikebir Mahallesi 79 ada, 59 nolu parselde 496 m2 büyüklüğünde parsel 

üzerinde 144 m2 kapalı alan 187 m2 bahçe alanı içerisinde ticari amaçlı restoranın hazırlanan 
proje, idari ve teknik şartname hükümleri doğrultusunda yapımı/inşası, 20 yıl süre işletilmesi ve 
süre sonunda bedelsiz olarak Boyabat Belediyesine devredilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecektir. 

2. İhalenin: 
A) Yapılacağı Yer : Cami kebir Mahallesi 75. Yıl Caddesi No: 24 Belediye 

Encümen Toplantı Salonu Boyabat/SİNOP 
B) Tarih ve Saati : 29.11.2019 Cuma günü, Saat: 14:30 
C) İhale Usulü : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35.a maddesi gereğince 

Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecektir. 
3. İşin Muhammen bedeli : Yıllık ¨ 19.000,00’sı (Ondokuzbin Türk Lirası) + KDV’dir.  
4. Geçici Teminat : Tahmini toplam yatırım maliyeti bedeli ₺ 583.584,80’sı ile 

artırıma esas ilk yıl tahmini işletme hakkı bedelinin toplamı 
olan ¨ 19.000,00’sının toplamı olan 602.584,80’sının yüzde 
üçüne (%3) tekabül eden ¨ 18.077,54’sıdır. 

5. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler:  

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 
sunmaları gerekir: 

a) Yasal yerleşim sahibi olduklarını gösterir belge, 
b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası 

ile elektronik posta adresi beyanı, 
c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını 

bildirmeleri, (ilgisine göre nüfus cüzdanı aslı veya noter onaylı sureti) 
ç) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr 

odası veya ilgili meslek odası belgesi; 
1. Gerçek kişi oması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 
alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

e) İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici 
teminat mektupları dışındaki teminatların Boyabat Belediyesi Başkanlığı Gelirler Müdürlüğü’ne 
yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

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

g) İsteklinin ortak girişim olması halinde, idari şartname ekinde yer alan iş ortaklığı 
beyannamesi, 

ğ) İdari şartname ekinde yer alan teklif mektubu, 
h) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak 

vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesi’nden alınan yazı aslı, 
ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan veya Sosyal Güvenlik 

Kurumu’nun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya 
Kurumdan alınan yazı aslı, 

i) İhale dokümanı satın alındığına dair belge, 
j) İşin alt yüklenicilere yaptırılması ya da yaptırılmaması halinde, isteklinin alt YÜKLENİCİ 

bulunduracağına veya bulundurmayacağına dair taahhütname, 
k) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

direkt ya da dolaylı 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 ortaklık yapısının korunduğunu gösteren belge. 

İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilemez. 
7 - Tekliflerin Verilmesi: 
Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç 29.11.2019 Cuma günü saat 14:30’a kadar sıra 

numaralı alındılar karşılığında Boyabat Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda verilecektir. 
Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon 

başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı/unvanı ile açık adresi yazılır. 
Posta ile yapılacak tekliflerin ilanda belirtilen gün ve saate kadar komisyon başkanlığına 

ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış saati 
bir tutanakla tespit edilir. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri 
alınamaz. 

8 - Şartname ve Eklerinin Nereden ve Hangi Şartlarla Alınacağı: 
İhale dokümanı Boyabat belediye Başkanlığı Gelirler Müdürlüğünden mesai saatleri 

içinde görülebilir, ¨ 250,00’sı bedel karşılığında temin edilebilir. 
İlan olunur. 9907/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

 
 9979/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

 
 9980/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 9990/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 9990/2/1-1 



15 Kasım 2019 – Sayı : 30949 RESMÎ GAZETE Sayfa : 125 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 9990/3/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 9991/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 9991/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 9992/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 9993/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 9994/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 9995/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 9995/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 9995/3/1-1 



Sayfa : 134 RESMÎ GAZETE 15 Kasım 2019 – Sayı : 30949 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 9996/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 9997/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
 9978/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
 10006/1-1 
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Artvin Çoruh Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından: 

 
 9987/1-1 
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Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 
 9595/1-1 
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: 
MESLEK PERSONELİ GİRİŞ SINAVI 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna, giriş sınavı sonuçlarına göre Kurum ana 
ve danışma hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere bankalar yeminli murakıp yardımcısı ve 
bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık, hukuk ve bilişim alanları) unvanlarında meslek 
personeli alınacaktır. 

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Giriş sınavının yazılı aşaması, 
bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık, hukuk ve bilişim alanları) kadrosu için 21 Aralık 2019 
Cumartesi günü, bankalar yeminli murakıp yardımcısı kadrosu için ise 21 - 22 Aralık 2019 
Cumartesi - Pazar günlerinde sabah ve öğleden sonra oturumları halinde İstanbul'da (Yıldız 
Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü) gerçekleştirilecektir. 

Yazılı sınavın yapılacağı yer ile sözlü sınavın yapılacağı yer ve tarihleri Kurumun resmi 
internet sitesinden (www.bddk.org.tr) duyurulacaktır. Adaylara ayrıca bir tebligat 
yapılmayacaktır. 

Açıktan atama izni verilen kadro sayısı, bankalar yeminli murakıp yardımcısı kadrosu için 
50, bankacılık uzman yardımcısı kadrosu için 75'tir. 

I. BAŞVURU ŞARTLARI: 
A) Genel Şartlar: 
1) Türk vatandaşı olmak. 
2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 
3) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 

4) Askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş 
bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş 
veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. 

5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 
6) 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer verilen; 
a) 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre müflis olmaması, konkordato ilân 

etmiş olmaması, uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırma başvurusunun tasdik edilmiş olmaması 
ya da hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olmaması, 

b) 5411 sayılı Kanunun 71 inci maddesi uygulanan bankalarda veya bu Kanunun 
yürürlüğe girmesinden önce Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (Fon) devredilmiş olan 
bankalarda nitelikli paya sahip olmaması veya kontrolü elinde bulundurmaması, 

c) Tasfiyeye tâbi tutulan bankerler ile iradî tasfiye haricinde tasfiyeye tâbi tutulan finansal 
kuruluşlarda, faaliyet izni kaldırılan kalkınma ve yatırım bankalarında, ortaklarının temettü hariç 
ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Fona intikal eden veya bankacılık yapma ve mevduat ve 
katılım fonu kabul etme izin ve yetkileri kaldırılan kredi kuruluşlarında, Fona intikalinden veya 
bankacılık yapma ve mevduat ve katılım fonu kabul etme izin ve yetkileri kaldırılmadan önce 
nitelikli paya sahip olmaması veya kontrolü elinde bulundurmaması, 
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d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar bile mülga 765 sayılı Türk Ceza 
Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis, 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca üç yıldan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamış olması veya 
mülga 3182 sayılı Bankalar Kanununun, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar 
Kanununun, bu Kanunun ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun ve ödünç para verme işleri 
hakkında mevzuatın hapis cezası gerektiren hükümlerine muhalefet yahut mülga 765 sayılı Türk 
Ceza Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu veya diğer kanunlar uyarınca basit veya nitelikli 
zimmet, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, 
dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık 
suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama veya Devletin şahsiyetine 
karşı işlenen suçlar ile Devlet sırlarını açığa vurma, Devletin egemenlik alametlerine ve 
organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu 
düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve 
casusluk, yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlar, vergi kaçakçılığı suçlarından veya bu 
suçlara iştirakten hükümlü bulunmaması, şartlarını taşımak. 

7) 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 26 ncı maddesinde yer alan “Bu Kanunun 8 inci 
maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şartları taşımayan kişiler, 
bankalarda genel müdür, genel müdür yardımcısı veya imza yetkisini haiz görevli olarak 
çalıştırılamazlar. Bankalar, bu kimselerin imza yetkilerini derhal kaldırmak zorundadırlar. Kurum 
denetimleri sonucunda, bu Kanun veya ilgili diğer mevzuat hükümlerini ihlâl ettikleri ve bankanın 
emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye düşürdükleri tespit edilen ve haklarında kanunî kovuşturma 
talep edilen banka mensuplarının, imza yetkileri Kurul kararı ile geçici olarak kaldırılır. Bu 
kimseler, Kurulun izni olmadıkça imza yetkisini haiz personel olarak hiçbir bankada 
çalıştırılamazlar” hükmü kapsamında çalışması yasaklananlardan olmamak. 

8) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasında kamu hizmetine atanmasına engel 
bir durumu bulunmamak. 

B) Özel Şartlar: 
1) a) Bankalar yeminli murakıp yardımcısı ve bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık 

alanı) için; üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, 
iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme fakültelerine bağlı bölümler ile bankacılık, bankacılık ve 
finans, istatistik, endüstri mühendisliği, 

b) Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için; en az dört yıllık fakülte ve 
yüksekokulların hukuk, 

c) Bankacılık uzman yardımcısı (bilişim alanı) için; üniversite ve yüksekokulların en az 
dört yıllık eğitim veren; bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, 
elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, 
mekatronik mühendisliği, endüstri mühendisliği, matematik mühendisliği, fizik, matematik, 
istatistik, istatistik ve bilgisayar, 

bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt 
içindeki veya yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun veya belirtilen alanlarda 
lisansüstü eğitim yapmış olmak. 
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2) 2018 ve 2019 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS); 
a) Bankalar yeminli murakıp yardımcısı için; “KPSSP1, KPSSP2, KPSSP17, KPSSP18, 

KPSSP22, KPSSP23, KPSSP28, KPSSP47 veya KPSSP48” puan türlerinin herhangi birinden en 
az 80 puan almış olmak ve en yüksek puanlı 1000 kişi içerisinde bulunmak. 

b) Bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık alanı) için; “KPSSP11, KPSSP17, KPSSP18, 
KPSSP22, KPSSP23, KPSSP27, KPSSP28, KPSSP33, KPSSP38, KPSSP47 veya KPSSP48” 
puan türlerinin herhangi birinden en az 75 puan almış olmak ve en yüksek puanlı 800 kişi 
içerisinde bulunmak. 

c) Bankacılık uzman yardımcısı (bilişim alanı) için; “KPSSP1 veya KPSSP2” puan 
türlerinin herhangi birinden en az 75 puan almış olmak ve; 

-Bilişim-1: Bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği veya dengi bölümlerden 
başvuran en yüksek puanlı 160 kişi, 

-Bilişim-2: Elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik 
mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, mekatronik mühendisliği veya dengi 
bölümlerden başvuran en yüksek puanlı 80 kişi, 

-Bilişim-3: Endüstri mühendisliği veya dengi bölümlerden başvuran en yüksek puanlı 140 
kişi, 

-Bilişim-4: Matematik mühendisliği, fizik, matematik, istatistik, istatistik ve bilgisayar 
bölümleri veya dengi bölümlerden başvuran en yüksek puanlı 160 kişi içerisinde bulunmak. 

ç) Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için; “KPSSP4 veya KPSSP5” puan 
türlerinin herhangi birinden en az 75 puan almış olmak ve en yüksek puanlı 160 kişi içerisinde 
bulunmak. 

Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilecektir. 
3) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış 

olmak. 
4) Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için 6 Aralık 2019 tarihi itibarıyla avukatlık 

ruhsatına sahip olmak. (Bu şartta belirtilen avukatlık ruhsatının aslı veya onaylı örneği, sözlü 
sınava katılmaya hak kazanan adaylar tarafından ve en geç sözlü sınav tarihinde Kuruma teslim 
edilecektir.) 

II. SINAV BAŞVURUSU: 
Başvurular, 25 Kasım 2019 tarihi saat 14.00'da başlayıp, 6 Aralık 2019 tarihi saat 

16.00’da sona erecektir. 
Başvurular, Kurumun resmi internet sitesinden (www.bddk.org.tr) ulaşılabilecek 

"Başvuru Formu"nun doldurulması suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. 
Başvurular üzerinde yapılacak inceleme sonucu, yazılı sınava katılmaya hak kazanan 

adayların listesi, Kurumun resmi internet sitesinde (www.bddk.org.tr) duyurulacaktır. 
III. SINAV KONULARI VE SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ: 
A) Yazılı Sınav Konuları; Yazılı sınav konularının dağılımı aşağıda belirtilmiştir: 
1) Bankalar yeminli murakıp yardımcısı ve bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık 

alanı) için; 
a) İktisat: Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye ve Dünya Ekonomisi, Uluslararası İktisat, 

İstatistik-Ekonometri, Para-Banka ve Finansal Piyasalar, İşletme İktisadı, 
b) Maliye-Finans: Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Vergi Hukuku, İşletme Finansmanı, 

Finansal Yönetim, 
c) Hukuk: Anayasa Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Başlangıç 

ve Kişiler Hukuku), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Ticaret Şirketleri ve Kıymetli Evrak 
Hukuku), İcra ve İflas Hukuku, Ceza Hukuku (Genel Esaslar), 
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ç) Muhasebe: Genel Muhasebe, Muhasebe Standartları ve Mali Tablolar Analizi, 
d) Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden 

bir metnin Türkçe'ye çevrilmesi. 
2) Bankacılık uzman yardımcısı (bilişim alanı) için; (Bilgisayar mühendisliği, yazılım 

mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, 
elektronik ve haberleşme mühendisliği, mekatronik mühendisliği veya dengi bölüm 
mezunlarından başvuran adaylar) 

a) Temel bilgisayar programlama ve algoritma geliştirme, 
b) Bilişim teknolojilerinde temel kavramlar (bilgisayar teknolojileri kavramları, temel 

bilgisayar ağları ve internet, temel bilgi güvenliği, temel veri tabanı), 
c) Yönetim bilişim sistemleri, yönetim ve organizasyon, 
ç) Yazılım mühendisliği, veri tabanı yönetim sistemleri, veri yapıları ve algoritmalar, 

bilgisayar ağları ve internet, bilgi güvenliği, işletim sistemleri, 
d) Elektronik devreler, sayısal mantık tasarımı, mikro işlemciler, haberleşme, sinyaller ve 

sistemler, 
e) Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden 

bir metnin Türkçe'ye çevrilmesi. 
3) Bankacılık uzman yardımcısı (bilişim alanı) için; (Endüstri mühendisliği, matematik 

mühendisliği, fizik, matematik, istatistik, istatistik ve bilgisayar veya dengi bölüm mezunlarından 
başvuran adaylar) 

a) Temel bilgisayar programlama ve algoritma geliştirme, 
b) Bilişim teknolojilerinde temel kavramlar (bilgisayar teknolojileri kavramları, temel 

bilgisayar ağları ve internet, temel bilgi güvenliği, temel veri tabanı), 
c) Temel Bankacılık ve Finans Kavramları, 
ç) Yöneylem Araştırması, Proje Yönetimi, Simülasyon, Rassal Modeller, 
d) Olasılık, İstatistik, 
e) Bankacılıkta Risk Yönetimi, 
f) Finansal Matematik, Maliyet Muhasebesi; üstel ve logaritmik fonksiyonlar, diziler, 

seriler, türev, integral, lineer cebir, diferansiyel denklemler ve bu konuların iktisadi uygulamaları, 
g) Yönetim bilişim sistemleri, yönetim ve organizasyon, 
ğ) Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden 

bir metnin Türkçe'ye çevrilmesi. 
4) Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için; 
a) Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı, Ceza Hukuku, 
b) Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku, 
c) İcra ve İflas Hukuku, Usul Hukuku (Ceza Muhakemeleri Usulü ve Hukuk Usulü 

Muhakemeleri), 
ç) Milletlerarası Özel Hukuk, Uluslararası Hukuk, 
d) Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden 

bir metnin Türkçe'ye çevrilmesi. 
B) Sözlü Sınav konuları; Sözlü sınavda adaylar; 
a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, 
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 
d) Genel yetenek ve genel kültürü, 
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, 
yönlerinden değerlendirilir. 
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C) Sınavın Değerlendirilmesi; 
Yazılı sınav aşamasında, her sınav konusu veya grubu 100 üzerinden değerlendirilir ve 

başarılı sayılabilmek için her sınav konusundan veya grubundan en az 60 puan alınması ve sınav 
ortalamasının en az 70 puan olması gerekir. Yazılı sınav sonucunda 70 puandan az olmamak 
üzere, en yüksek puandan başlanarak açıktan atama izni verilen kadronun dört katına kadar aday 
sözlü sınava çağrılır. 

Sözlü sınav aşamasında başarılı sayılmak için, sınav ortalamasının en az 70 puan olması 
gerekir. 

Giriş sınavının yazılı ve sözlü aşamasında başarılı olan adayların, yazılı ve sözlü sınav 
puanlarının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle giriş sınavı başarı puanı tespit edilir. 

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 
Büyükdere Cad. No:106 Esentepe Şişli/İSTANBUL 
Tel: 0 (212) 214 58 79 – 52 09 – 50 91 
Not: Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Kurumun resmi internet 

sitesinden (www.bddk.org.tr) veya gerek görülmesi halinde ilgililerin iletişim adresleri üzerinden 
duyurulacaktır. 9972/1-1 

—— • —— 
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İPTAL İLANI 
08.11.2019 tarihli ve 30942 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Üniversitemiz Öğretim 

Elemanı alımı ilanına ilişkin 4. Sırada yer alan Rektörlük, Güzel Sanatlar Bölüm Başkanlığı, 4. 
Derece Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Alan) ve 26. Sırada yer alan Türk Musikisi Devlet 
Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü, Türk Müziği Anasanat Dalında 5. Derece Öğretim 
Görevlisi (Ders Verecek) kadro ilanları iptal edilmiştir. 9985/1-1 

—— • —— 
Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 
08.11.2019 tarihli ve 30942 sayılı Resmi Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan 

Çeviribilim Bölümüne Profesör ilanımız aşağıda yer aldığı şekilde düzeltilmiştir.  
İlan olunur. 
 
İLGİLİ BİRİM ADET DERECE UNVANI AÇIKLAMA 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 
ÇEVİRİBİLİM BÖLÜMÜ 

MÜTERCİM TERCÜMANLIK 
(ALMANCA) ANABİLİM DALI 

1 1 PROFESÖR 
Sözlü Çeviri, Çeviri Terimleri ve Çeviri ve 

Kalite konularında çalışmalar yapmış 
olmak. 

 9929/1-1 
—— • —— 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
N.V. Turkse Perenco, Batman, Mardin ve Siirt illerinde sahip bulunduğu 

AR/NTP/K/M46-c2 pafta no’lu petrol arama ruhsatını 10.10.2019 tarihinde terk etmiştir. 
6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları 

gereğince yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden 
dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın, Türk Petrol 
Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 26 ncı maddesi gereğince şirketin teminatından 
karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden 
kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur. 

 10018/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 
MÜNHAL NOTERLİKLER 

Aşağıda 2018 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan noterliklerden birinci sınıf 
Gaziantep Onyedinci Noterliği 01.01.2020, Gebze Ondördüncü Noterliği 01.01.2020,Kadıköy 
Onüçüncü Noterliği 08.01.2020, Manisa İkinci Noterliği 11.01.2020, Kayseri Onikinci Noterliği 
15.01.2020 ve Beşiktaş Onüçüncü Noterliği 26.01.2020 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle 
boşalacaktır. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF 
NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde 
Bakanlığımıza, www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli 
elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir. 

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi 
sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr 
adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır. 

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân olunur. 
 

SIRA NO: NOTERLİĞİN ADI: 2018 YILI GAYRİSAFİ GELİRLERİ: 
1- BEŞİKTAŞ ONÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 1.333.924,03.-TL. 
2- GAZİANTEP ONYEDİNCİ NOTERLİĞİ   352.777,97.- TL. 
3- GEBZE ONDÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 1.306.475,95.- TL. 
4- KADIKÖY ONÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 1.707.554,86.- TL. 
5- KAYSERİ ONİKİNCİ NOTERLİĞİ 2.169.003,04.- TL. 
6- MANİSA İKİNCİ NOTERLİĞİ 2.680.412,88.- TL. 
 10019/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığından: 

MÜNHAL NOTERLİKLER 
Aşağıda 2018 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan noterliklerden ikinci sınıf 

Çarşamba İkinci Noterliği 04.01.2020 tarihinde ve Bodrum Altıncı Noterliği 06.01.2020 tarihinde 
yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE 
İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden 
itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru 
ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları 
gerekmektedir. 

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi 
sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr 
adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır. 

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân olunur. 
 

SIRA NO: NOTERLİĞİN ADI: 2018 YILI GAYRİSAFİ GELİRLERİ: 
1- BODRUM ALTINCI NOTERLİĞİ 628.937,64.-TL. 
2- ÇARŞAMBA İKİNCİ NOTERLİĞİ 929.339,25.-TL. 

 10020/1-1 
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İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine; 2547 Sayılı Yükseköğretim 

Kanunu’nun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin 

yürürlükteki ilgili maddelerine göre “Devamlı statüde” öğretim üyesi alınacaktır.  

Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde Profesör 

ve Doçent kadroları için Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığına, 

Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe şahsen yapılacaktır.  

İlanda belirtilen kadrolara başvuru için gerekli belge ve bilgilere üniversitemizin web 

sayfası www.medipol.edu.tr den ulaşılabilir. 
 

FAKÜLTE/ 

ENSTİTÜ/ 

YÜKSEKOKUL 

BÖLÜM 

ANABİLİM DALI/ 

BİLİM DALI/ 

PROGRAM 

UZMANLIK ALANI/ 

ARANILAN 

ŞARTLAR 

KADRO 

SAYISI 

KADRO 

UNVANI 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimleri Bölümü 

Deri ve Zührevi 

Hastalıklar 

Anabilim Dalı 

Alanında Doçent 

Unvanına Sahip Olmak 
1 Doç. Dr. 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimleri Bölümü 
Farmakoloji AD 

Alanında Doktora 

Yapmış Olmak 
1 

Dr. Öğr.  

Üyesi 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimleri Bölümü 

Fiziksel Tıp ve 

Rehabilitasyon 

Anabilim Dalı 

Alanında Uzmanlık 

yapmış olmak 
1 Prof. Dr. 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimleri Bölümü 

Göğüs Hastalıkları 

Anabilim Dalı 

Alanında Doçent 

Unvanına Sahip Olmak 
1 Prof. Dr. 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimleri Bölümü 
İç Hastalıkları AD 

Gastroenteroloji Yandal 

Uzmanlığı Almış 

Olmak 

1 Doç. Dr. 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimleri Bölümü 
İç Hastalıkları AD 

Alanında Uzmanlık 

yapmış olmak 
1 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimleri Bölümü 
Kardiyoloji AD 

Alanında Uzmanlık 

Almış Olmak 
2 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri Bölümü 
Anestezi AD 

Alanında Uzmanlık 

Almış Olmak 
1 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri Bölümü 
Çocuk Cerrahisi AD 

Alanında Uzmanlık 

Almış Olmak 
1 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri Bölümü 
Genel Cerrahi AD 

Alanında Doçent 

Unvanına Sahip Olmak 
2 Doç. Dr. 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri Bölümü 
Genel Cerrahi AD 

Alanında Uzmanlık 

Almış Olmak 
3 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
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Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri Bölümü 
Göğüs Cerrahisi AD 

Alanında Uzmanlık 

Almış Olmak 
1 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri Bölümü 

Kadın Hastalıkları 

ve Doğum Anabilim 

Dalı 

Alanında Doçent 

Unvanına Sahip Olmak 
1 Prof. Dr. 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri Bölümü 

Kadın Hastalıkları 

ve Doğum Anabilim 

Dalı 

Alanında Uzmanlık 

Almış Olmak 
1 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri Bölümü 

Kulak Burun Boğaz 

Hastalıkları AD 

Alanında Uzmanlık 

Almış Olmak 
2 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri Bölümü 

Ortopedi ve 

Travmatoloji AD 

Alanında Uzmanlık 

Almış Olmak 
2 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri Bölümü 

Ortopedi ve 

Travmatoloji AD 

Alanında Doçent 

Unvanına Sahip Olmak 
1 Doç. Dr. 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri Bölümü 

Plastik, 

Rekonstrüktif ve 

estetik cerrahi AD 

Alanında Uzmanlık 

Almış Olmak 
1 Prof. Dr. 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri Bölümü 

Plastik, 

Rekonstrüktif ve 

estetik cerrahi AD 

Alanında Uzmanlık 

Almış Olmak 
1 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri Bölümü 

Tıbbi Patoloji 

Anabilim Dalı 

Alanında Doçent 

Unvanına Sahip Olmak 
1 Doç. Dr. 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri Bölümü 
Üroloji AD 

Alanında Uzmanlık 

Almış Olmak 
1 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Uluslararası Tıp 

Fakültesi 

Dahili Tıp 

Bilimleri Bölümü 

Göğüs Hastalıkları 

Hastalıkları 

Anabilim Dalı 

Alanında Doçent 

Unvanına Sahip Olmak 
1 Prof. Dr. 

Uluslararası Tıp 

Fakültesi 

Dahili Tıp 

Bilimleri Bölümü 

Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları 

Anabilim Dalı 

Sosyal Pediatri 

Alanında Doktora 

Yapmış Olmak ve 

Alanında Doçent 

Unvanına Sahip Olmak. 

1 Prof. Dr. 

Uluslararası Tıp 

Fakültesi 

Dahili Tıp 

Bilimleri Bölümü 

Fiziksel Tıp ve 

Rehabilitasyon 

Anabilim Dalı 

Alanında Uzmanlık 

yapmış olmak 
1 Prof. Dr. 
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İşletme ve 

Yönetim 

Bilimleri 

Fakültesi 

Ekonomi Finans 

Bölümü 

(İngilizce) 

Ekonomi Finans 

Programı 

Makro İktisat Alanında 

Doçent Unvanına Sahip 

Olmak 

1 Prof. Dr. 

İşletme ve 

Yönetim 

Bilimleri 

Fakültesi 

Yönetim Bilişim 

Sistemleri 

Bölümü 

Yönetim Bilişim 

Sistemleri 

Programı 

Enformatik alanında 

doktora yapmış olmak 
1 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Sağlık Yönetimi 

Bölümü 

Sağlık Yönetimi 

Programı 

İşletme Yüksek Lisansı 

ve Sağlık Yönetimi 

Alanında Doktora 

Yapmış Olmak 

1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Odyoloji Bölümü Odyoloji Programı 

Tıp Fakültesi Mezunu 

Olup Odyoloji, 

Konuşma ve Ses 

Bozuklukları alanında 

doktora yapmış olmak. 

1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

İletişim Fakültesi 

Radyo 

Televizyon 

Sinema Bölümü 

Radyo Televizyon 

Sinema Programı 

Film ve Video 

Yönetmenliği Bölümü 

Lisans Mezunu Olup 

Resim Anasanat 

Dalında Sanatta 

Yeterlilik Yapmış 

Olmak. Senarist ve 

yönetmen olarak dizi ve 

belgesel alanında ulusal 

kanallarda yayın 

yapmış olmak. 

1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Sosyal Bilimler 

Meslek 

Yüksekokulu 

Yönetim ve 

Organizasyon  

Bölümü 

İşletme Yönetimi 

Programı 

İşletme Lisans Mezunu 

Olup İşletme Alanında 

Doktora Yapmış 

Olmak. 

1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

 9952/1-1 
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Koç Üniversitesi Rektörlüğünden: 
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi 

Gazete’de yayınlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak 
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki 
Yönetmelik” uyarınca Üniversitemizin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine aşağıda belirtilen 
Araştırma Görevlisi kadrosu için tam zamanlı araştırma görevlileri (2 adet)  alınacaktır. 

 
İlanın çıkılacağı yer: Koç Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme 

Programı/ İşletme Anabilim Dalı  
Kadro Unvan: Araştırma Görevlisi  
Kadro Sayısı: 2  
Kadro Derecesi: 0 
Ales puanı (EA): 80 
YDS/Dengi : 87  
Duyuru Başlama Tarihi: 15.11.2019 
Son Başvuru Tarihi: 06.12.2019  
Ön Değerlendirme İlan Tarihi: 11.12.2019  
Sınav Giriş Tarihi: 13.12.2019  
Sonuç Açıklama Tarihi: 20.12.2019  
Başvuru Şekli: Şahsen 
Başvuru Yeri: Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı 

Rumelifeneri Yolu 34450 Sarıyer/İstanbul  
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adres: https://case.ku.edu.tr/  
İlan Özel Şartı: Lisans mezunu olmak ve Muhasebe veya Finans alanlarında yüksek 

lisans yapmış veya yapıyor olmak. 
 

İstenen Belgeler: 
Adaylar başvurularını, başvurdukları bölüm/anabilim dalını belirten dilekçeleri ile birlikte 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı'na yapacaklardır. 
Dilekçe ekinde aşağıdaki belgeler yer almalıdır: 
1.  Fotoğraflı Özgeçmiş, 
2.  Onaylı nüfus cüzdanı sureti,  
3.  1 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş), 
4.  Öğrenim belgeleri (Lisans / Yüksek Lisans), 
5.  Not Döküm Belgesi (Transkript), 
6.  ALES belgesi, 
7.  YDS Belgesi, 
8.  Erkek adayların askerlik durumunu gösteren belge, 
9.  Varsa, diğer bilimsel yayın ve çalışmalarının birer örneği, 
10. Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınabilir), 
11. Kişisel Veri Teslim Etme Rıza Dilekçesi (Başvuru teslimi sırasında Dekanlık 

Ofisinden temin edilecektir). 9881/1-1 
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Koç Üniversitesi Rektörlüğünden: 
2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin aşağıda belirtilen İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesinin Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır. 

Müracaat edeceklerin 1 sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve 
akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce) ve doktora 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. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için: 
• İlgili alanda doktora tezini tamamlamış olmak, 
• Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak veya yapabileceğini 

destekleyen ön çalışmalar sunmak, 
• Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak. 

Fakülte Bölüm Unvan Kadro Özel 
Koşullar 

Son Başvuru 
Tarihi 

İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi 

İşletme 
(Finans) Dr. Öğretim Üyesi 2 (*) 15 Şubat 2020 
Ekonomi Dr. Öğretim Üyesi 3 (**) 

(*) Chartered ABS kriterlerine göre, finans ve ekonomi alanlarında, 4 ve üstü sıralamalı 
uluslararası hakemli dergilerde en az 1 yayın yapmış olmak veya Chartered ABS kriterlerine göre, 
finans ve ekonomi alanlarında, 4 ve üstü sıralamalı uluslararası hakemli dergilerde yayın yapma 
potansiyeline sahip olmak. Yayın yapma potansiyeli, Chartered ABS kriterlerine göre finans ve 
ekonomi alanında, 4 ve üstü uluslararası hakemli dergilerde değerlendirme halinde olan 
makaleler, önde gelen hakemli alan konferanslarındaki sunumlar, ve adayın doktora ya da doktora 
sonrası çalışmalarını alanının önde gelen üniversitelerinde yapmış olmasıyla ölçülmektedir. Bu 
bağlamda  QS veya THE Dünya sıralamasında ilk 600 üniversite içinde olan üniversiteler, 
Carnegie Classification of Institutions of Higher Education kriterlerine göre R1 – Araştırma 
Üniversitesi veya İşletme ve Ekonomi alanı sıralamasına göre Amerika’ daki R1 üniversitelerine 
benzer sıralardaki üniversiteler veya uluslararası akreditasyona (EQUIS, AACSB) sahip 
üniversiteler kabul edilecektir. 

(**) Chartered ABS tarafından uluslararası hakemli “Ekonomi, Ekonometri ve İstatistik” 
ile “Finans” alanlarında sınıflandırılan dergilerde; i) Chartered ABS kriterlerine göre 4 ve üstü 
sıralamalı veya ii) TÜBİTAK Türkiye Adresli Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik (UBYT) 
Programı dergi listesindeki MEP skoru 2 ve üzerinde en az bir özgün yayın yapmış olmak veya 
yukarıda bahsedilen dergilerden birinde yayın yapma potansiyeline sahip olmak. 

Yayın yapma potansiyeli, uluslararası hakemli dergilerde değerlendirme halinde olan 
makaleler, önde gelen hakemli alan konferanslarındaki sunumlar, ve adayın doktora ya da doktora 
sonrası çalışmalarını alanının önde gelen üniversitelerinde yapmış olmasıyla ölçülmektedir. Bu 
bağlamda  QS veya THE Dünya sıralamasında ilk 600 üniversite içinde olan üniversiteler, 
Carnegie Classification of Institutions of Higher Education kriterlerine göre R1 – Araştırma 
Üniversitesi veya İşletme ve Ekonomi alanı sıralamasına göre Amerika’ daki R1 üniversitelerine 
benzer sıralardaki üniversiteler veya uluslararası akreditasyona (EQUIS, AACSB) sahip 
üniversiteler kabul edilecektir. 9882/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan

Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Nadir Toprak Elementleri Uzmanlığı Yönetmeliği
–– Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Borsalar ve Piyasa İşleticilerinin Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim

Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– İşkolu Tespit Kararları (No: 2019/142, 143, 144, 145, 146)
–– 2020 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına

İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ
–– Bitki Karantinası Tazminatı Desteği Uygulama Tebliği (No: 2019/52)
–– 2019 Yılı Ekim Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi
–– 2019 Yılı Ekim Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi
–– 2019 Yılı Ekim Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi
–– 2019 Yılı Ekim Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y)

Listesi
–– Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI
–– Yargıtay 22. Hukuk Dairesine Ait Karar

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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