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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI KIYAFET YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Jandarma Genel Komutanlığı personeli ile
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına bağlı öğretim elemanları ve öğrencilerinin
kılık ve kıyafette birlikteliğini sağlamak, kıyafetlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri, Jandarma Genel Komutanlığında görevli
subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleş-
meli erbaş ve erler, askerlik yükümlüleri ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkan-
lığına bağlı öğretim elemanları ve öğrencileri kapsar.

Hukuki dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat,
Görev ve Yetkileri Kanununun 24 üncü maddesi ile 12/12/2016 tarihli ve 2016/9742 sayılı Ba-
kanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığı Personel Yönetmeliğinin 55 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Birlik arması : Birliğin, görev ve disiplin gibi unsurları ile konuşlu olduğu yerin kül-

türel ve tarihi özelliklerini yansıtan sembolü,
b) Bröve : Belli bir eğitim ve/veya hizmet süresi sonucu personelin kazandığı branş

veya özel ihtisasın sembolünü,
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c) Kokart : Şapka, bere veya kep üzerindeki sembolü,
ç) Personel : Jandarma Genel Komutanlığında görevli subay, astsubay, uzman jandarma,

uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erler ile askerlik yükümlülerini,
d) Rütbe : Personelin, nasıp ve bekleme süreleri sonunda kazandıkları unvanlar ve üni-

forma üzerinde bu unvanları belirten işareti,
e) Şerit rozet : Personelin başarılarını belirten sembolü,
f) Yaka işareti : Branşları gösteren işaretleri,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kılık ve Kıyafete İlişkin Hususlar

Genel esaslar

MADDE 5 – (1) Kılık, bir kişinin duruşu ve dış görünüşünü, kıyafet ise giyim ve ku-
şamını ifade eder. Uygun bir kılık ve kıyafet öncelikle personelin kendisine, ait olduğu kurum
ile mesleğine ve topluma olan saygısının bir ifadesidir.

(2) El, yüz ve saç bakımı ile saç biçiminde sadelik esastır.
(3) Erkek personel, sakal, bıyık ve favori bırakamaz, her gün sakal traşı olur. Favorinin

alt çizgisi, kulak iç kıvrım kıkırdağının üst sınır hizasında bulunur. Saçlar, kulak üzerine düş-
meyecek, tarandığında, şapka veya bere içinden dışarı taşmayacak şekilde tıraş olunur, göze
çirkin görünmeyecek şekilde taranır.

(4) Kadın personelin saçları, isteğe bağlı olarak, kısa veya uzun olabilir. Saçlar kısa ise,
saç boyu, ensede ceket yakası hizasını geçemez. Saçını uzatmak isteyen kadın personel, yan
topuz yaparak aksesuarsız toka ile veya topuz filesi ile, saç boyu ceket yakası altına düşmeyecek
şekilde saçlarını toplar. Alında, şakak ve yanaklarda bukle veya benzeri süs yapılmaz, saç dü-
şürülmez.

(5) Başlarını örten kadın personel, şapka, kep veya örgü bere altına, yüzünü kapatma-
yacak şekilde, resmi üniforma rengindeki desensiz kumaş başörtüsü takabilir. Bu personele,
talepleri halinde, kısa kollu olarak verilen gömleklerin yerine, aynı kumaştan yapılmış uzun
kollu olanı verilir. Etekli üniforma seçeneklerinde, pantolon tercih edebilir.

(6) Resmi üniformaların içerisine ve üzerine sivil giysi, sivil palto, pardösü ve benzerleri
ile sivil aksesuar giyilemez.

(7) Tırnaklar uzatılmaz, temiz ve bakımlı olur.
(8) Resmî kıyafet ile söz, nişan, evlilik, devre yüzüğü dışında, memuriyetin ciddiyeti

ile bağdaşmayan yüzük, bileklik, künye, kolye, rozet ve ziynet eşyası gibi takılar takılmaz.
(9) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında yaralanarak

malul olan ve halen göreve devam eden personel istekleri halinde sivil kıyafet giyebilir.
(10) Şapka, kep, bere gibi başlıklar, ön kenarları/siperleri ile kaş arasında en az bir, en

fazla bir buçuk parmak kalınlığında mesafe bırakılarak, kaşlara paralel olarak giyilir.
(11) Bina ve müştemilatı ile araç dışında şapka, kep, bere veya örgü başlık giyilmesi

zorunludur. Birlik içinde, âmirin müsaade ettiği alanlarda başlıksız olarak dolaşılabilir.
(12) Araç içinde, resmi kıyafetli olarak yolculuk yapılırken şapka çıkarılabilir. Bu ko-

nuda, araç içerisinde birlik ve beraberlik esastır.
(13) Atkı, pardösü ve mont ile beraber kullanılabilir. Atkı, mont ve pardösünün yaka

kısmından iki parmak kalınlığından fazla taşmayacak şekilde takılır, baş ve yüze sarılmaz.

Sayfa : 2                                 RESMÎ GAZETE                                  31 Mart 2020 – Sayı : 31085



(14) Ceket, pardösü, mont ve parka giyildiğinde, düğme ve fermuarları ilikli/kapalı bu-
lundurulur. Pardösü ve yağmurlukların yakaları kaldırılmaz, kuşak ceplere sokulmaz, daima
bağlı durumda olur.

(15) Ceket ve yazlık kısa kollu gömleğin metal düğmeleri, sarı renkli ve parlaktır. Düğ-
meler, elbiseye metal halka ile tutturulur.

(16) Karargah gömleği, üst düğmesi ilikli ve kravat karşıdan bakıldığında gömlek ya-
kasını ortalamış şekilde giyilir. Kışın, gömlek üzerine karargah yeleği giyilir. Gömlek cepleri
boş bulundurulur.

(17) Resmî kıyafet içine dışarıdan görünecek şekilde atlet giyilmez.
(18) Kravat, alt ucu pantolon kemer tokasının üst hizasına denk gelecek şekilde, kravat

iğnesi ise, gömlek ceplerinin alt hizasına denk gelecek şekilde takılır.
(19) Pantolon, belirlenmiş ölçü ve modeli dışında giyilmez. Düşük bel, dar, kısa veya

dökümlü paça yaptırılmaz. Arka cepler kapaklı olur.
(20) Pantolon kemerine veya palaskaya cep telefonu, gözlük, çakı takımı, sigaralık ben-

zeri aksesuar/malzeme takılmaz, ceplerinde sigara, cüzdan gibi malzeme taşınmaz.
(21) Çizme, bot veya ayakkabılar temiz ve boyalı giyilir.
(22) Erkek personelin siyah, kadın personelin ise ten rengi, şeffaf ve parlamayan çorap

giymesi zorunludur. Ancak, kışlık kıyafet ile görev yapılan dönemlerde bayan personel pantolon
veya etek altında tamamı siyah gözükecek şekilde siyah çorap da giyebilir.

(23) Resmî kıyafetin teçhizat ve aksesuarları, belirlenen vasıf ve şekillere uygun olarak
giyilir, takılır ve taşınır. Hak sahibi olunmayan veya mevzuatta belirtilen özelliklere uymayan
şerit rozet ve bröveler takılmaz.

(24) Kıyafet üzerinde yer alacak olan yumuşak fermatüreler, kendisine takılacak olan
kıyafet aksesuarı ile bire bir aynı ölçüde olacaktır.

(25) Sökük, yırtık, rengi solmuş ve yıpranmış kıyafet ve kıyafet aksesuarı kullanılmaz.
Eskimiş kıyafetler ilgili saymanlığa teslim edilir.

(26) Rütbe ve diğer işaretler sökülmek suretiyle, resmî kıyafetler sivil kıyafete dönüş-
türülüp kullanılamaz. Resmî pantolon, sivil gömlek, kazak, ceket gibi giyeceklerle birlikte gi-
yilemez.

(27) Zati demirbaş tabanca veya geçici olarak verilen demirbaş tabancanın üzerinde
orijinalliğini bozacak boya, kaplama, gravür veya ciddiyetle bağdaşmayacak şekil, desen, resim
ve karakter gibi değişiklikler yapılamaz.

(28) Personel, hizmet dışında, sivil elbise ile tabancalarını göze görünmeyecek şekilde
taşıyabilir.

(29) Eğitim ve asayiş kıyafeti giyen personel hava sıcaklığı göz önünde bulundurularak,
soğuk ve yağışlı havalarda, kep, bere, şapka yerine örgü başlık kullanabilir.

(30) Resmi kıyafetle umuma açık yerlerde alkollü içki içilmez. Resmî kıyafetli olarak
gizlenemeyecek derecede sarhoş görünmek disiplin cezasını gerektirir.

(31) Resmî elbise ile sakız çiğnenmez, poşet taşınmaz, şapka çıkarılmaz, kol kola gi-
rilmez, el ele tutuşulmaz, ağızda sigara veya eller cepte dolaşılmaz. Üniformanın şeref ve say-
gınlığını zedeleyecek, göze çirkin görünen veya toplum tarafından yadırganabilecek tavır ve
davranışlarda bulunulmaz.

(32) Üniforma rengi veya koyu renklerdeki evrak çantası görünümlü çantalar hariç,
resmî kıyafet ile çanta kullanılmaz. Bu hallerde çanta sol el ile taşınır, sırtta veya omuza asılmak
suretiyle kullanılmaz.
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(33) Nöbetçi personelin kullanacağı kıyafet ve kıyafet üzerinde kullanılacak nöbetçi
kolluk ve teferruatlarına ilişkin hususlar, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Malzemelerin Özelliği, Kıyafet Şekil ve Renkleri ile Kıyafetlerin Üzerinde

Bulunacak Sembol ve İşaretler
Malzemelerin özelliği
MADDE 6 – (1) Tedarik edilecek veya üretilecek olan her türlü giyim ve kuşama ait

bütün teknik özellikler, şartnameyi hazırlayacak birimlerce günün teknolojik gelişmeleri göz
önünde bulundurularak, görev şartlarına uygun olarak belirlenir. Ancak, renk ve şekil olarak
bu Yönetmelikte belirtilen hükümlerin dışına çıkılamaz.

Kıyafet şekil ve renkleri
MADDE 7 – (1) Jandarma personelinin ana kıyafetleri, 1 numaralı üniforma, tören kı-

yafeti, karargah günlük çalışma kıyafeti, jandarma asayiş kıyafeti ve eğitim kıyafetidir.
(2) 1 numaralı üniforma : Şapka, bere, ceket, kısa kollu gömlek, uzun kollu gömlek,

kravat, pantolon/etek, kemer, ayakkabı, pardösü ve çoraptan oluşur. Şekilleri bu Yönetmeliğin
Ek-1’indedir. Kıyafetin parçaları şunlardır:

a) Şapka : Siyah renkli kumaştan imal edilir. Üst kısmı kasnaklıdır. Yanlarında hava
deliği mevcuttur. Siperliği siyah renktedir. Ön tarafında kokart bulunur. Üstsubay şapkalarında,
siperin ön uç tarafında bir sıra, general şapkalarında ise iki sıra defne dalı bulunur.

b) Bere : Siyah renkli kumaştan imal edilir. Üzerinde, personelin statüsüne göre kokart
bulunur.

c) Ceket : Siyah renkli kumaştan imal edilir. Alt sağ ve solu ile üst sağ ve sol göğüs
üzerinde cepleri vardır. Dört düğmelidir. Düğmeleri metaldir. Düğmelerin üzerinde şualı ay
yıldız bulunur. Arka tarafı yırtmaçlıdır.

ç) Kısa kollu gömlek : Açık gri renkli kumaştan imal edilir. Sağ ve sol göğsü üzerinde,
kapaklı birer adet cep bulunur.

d) Uzun kollu gömlek : Açık gri renk kumaştan imal edilir. Sağ ve sol göğsü üzerinde,
kapaklı birer adet cep bulunur.

e) Kravat : Siyah renkli kumaştan imal edilir.
f) Pantolon : Siyah renkli kumaştan imal edilir. Ön tarafında sağda ve solda birer açık

cep, arka tarafında ise, sağda ve solda düğmeli, kapaklı birer cep bulunur.
g) Etek : Siyah renkli kumaştan imal edilir. Kadın subay ve astsubaylar tarafından kul-

lanılır.
ğ) Kemer : Siyah renkli ve örmedir. Tokası sarı renkte ve şualı ay yıldızlıdır.
h) Ayakkabı : Erkek personel için, siyah renk deriden ve bağcıklıdır. Ön kısmı düzdür.

Kadın personel için, siyah deriden pantolon ve etek için ayrıdır.
ı) Pardösü : Siyah renkli kumaştan imal edilir. Siyah kuşaklıdır. Düğmeleri sert plas-

tiktendir.
i) Çorap : Siyah renklidir.
(3) Tören kıyafeti : 1 numaralı üniformaya ilave olarak, uzun kollu beyaz gömlek, sarı

sırmalı apolet, beyaz eldiven, kılıç, kılıç kını, sırmalı kılıç kemeri ve sırmalı askıdan oluşur.
Şekilleri bu Yönetmeliğin Ek-1’indedir. Kıyafetin parçaları şunlardır:

a) Uzun kollu beyaz gömlek : Sağ ve sol göğsü üzerinde, kapaklı birer adet cep bulu-
nur.
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b) Eldiven : Beyaz renk ince kumaştan imal edilir.

c) Sarı Sırmalı Örme Apolet : Ceket rengindeki zemin üzerine, beş sıralı örgülü sargıdan

oluşur. Subay rütbe işaretleri bu sargının üzerine takılır. Üniforma apoleti üzerine takılarak ta-

şınır. Kolay takılıp çıkarılması maksadıyla, apoletin alt tarafına denk gelen birleşim kısmı fer-

matüreli imal edilir.

ç) Sırmalı kılıç kemeri : 50 mm genişliğinde, üzeri sarı sırmalı, iç kısmı kırmızı çuha-

dandır. Beli çevreleyecek şekilde ince ve geniş bedenlere uygun 850–1150 mm uzunluktadır.

İçten bele ayarlanabilecek şekilde zımbalı ve ucu çengellidir. Ceket ve pardösünün üzerine ta-

kılır.

d) Kılıca Takılacak Askı Sırmaları : Ön ve arka askı olmak üzere iki adettir. 25 mm

enindedir. Üzeri sarı sırmalı içi kırmızı çuhadandır. Kılıç, sol kalça üzerine gelecek şekilde,

kemerin alt kenarına sarı halkalarla tespit edilir. Ön askıda kılıcın asılması için çengelli sarı

bir zincir bulunur.

e) Omuzdan Geçecek Kemer Askı Sırması : Ön ve arka askı olmak üzere iki adettir. 25

mm enindedir. Üzeri sarı sırmalı içi kırmızı çuhadandır. Ön parça, kemerin üst kenarına, sol

ucundan, sarı pirinçten tespit edilmiş tokaya tespit edilir. Arka parça, kılıç askı sırması tespit

yerinin üst hizasında sarı pirinç tokaya takılır.

f) Kılıç : Sarı altın kaplama, parlak kabzalıdır. Yarım sepet başla birleşen siper ve kabza

mevcuttur. Kabza, telle sarılmış süsü veren burmadan yapılmıştır. Kılıç kısmı çeliktir. Düz, diz

kısmı oluklu ve üzeri işlemelidir. Tek tarafı keskin ve ucu sivridir. Üzerinde, sarı başlık tokadan

ve sarı sırmadan kafes örgülü, bir kordonun ucunda, üzeri sarı sırma örülmüş bir topuzdan

ibaret püskül bulunur. Kılıcın uzunluğu erkek subaylar için 900 mm, kadın subaylar için 700

mm’dir.

g) Kılıç kını : Metalik gri renklidir. Askı sırmaların kına takılabilmesi için, üzerinde iki

çemberi olup, halkalarla teçhiz edilmiştir. Nihayet kısmında bir madeni muhafaza ve yere sü-

rünmeden mütevellit aşınmayı önlemek üzere iki taraflı mahmuz vardır. Bu muhafazanın uzun-

luğu 165-180 mm’dir.

(4) Karargah günlük çalışma kıyafeti : Bere, pantolon, uzun kollu gömlek, metal düğ-

meli gömlek, mont, karargah yeleği, kravat ve ayakkabıdan oluşur. Yaz kıyafeti uygulamasında

metal düğmeli gömlek, kış kıyafeti uygulamasında uzun kollu gömlek ile karargah yeleği gi-

yilir. Mont, gündelik kıyafet olarak her mevsim giyilebilir. Günlük çalışma kıyafetlerinin üze-

rinde bulunacak sembol ve işaretler ile kıyafetlerin giyileceği yerler bu Yönetmeliğin Ek-1’inde

gösterilmiştir. Kıyafetin parçaları şunlardır:

a) Kısa kollu metal düğmeli gömlek : Açık gri renk kumaştan kısa kollu olarak imal

edilir. Sağ ve sol göğsü üzerinde, kapaksız birer adet cep bulunur. Düğmeleri metaldir.

b) Mont : Siyah renkli kumaştan imal edilir. Alt yanlarında birer adet cep bulunur.

c) Karargah yeleği : Siyah renkli olup, kışın uzun kollu gömlek üzerine giyilir. Sol

göğüs üzerinde minyatür rütbe bulunur. Yeleğin iki alt yan tarafında kapaksız iç cep mevcut-

tur.

ç) Günlük çalışma kıyafetine ait olan diğer kıyafet parçaları olan bere, pantolon, uzun

kollu gömlek ve ayakkabı bakımından ikinci fıkradaki hükümler uygulanır.
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(5) Jandarma asayiş kıyafeti : Şapka, bere, örme yünlü bere, boyunluk, eldiven, kışlık
gömlek, yazlık gömlek, parka, pantolon, kemer, bot ve çoraptan oluşur. Kıyafetin gömlek ve
pantolonu koyu laciverttir. Şekilleri bu Yönetmeliğin Ek-1’indedir. Kıyafet üzerine giyilecek
veya taşınacak olan teçhizat ve malzemeler, Jandarma Lojistik Komutanlığı ile koordine edi-
lerek Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanlığınca belirlenir ve yayımlanır. Ancak, renk
ve şekil olarak bu Yönetmelik hükümleri dışına çıkılamaz. Kıyafetin parçaları şunlardır:

a) Şapka : Kıyafet rengindedir. Siperlidir. Şapkanın alın ortasında kokart bulunur. Üst-
subay şapkalarında, siperin ön uç tarafında bir sıra, general şapkalarında ise iki sıra defne dalı
bulunur. Yazlık, kışlık veya dört mevsim giyilebilecek özellikte olabilir. Trafik timlerinde gö-
revli personelin şapkası beyaz renklidir.

b) Bere : Kıyafet rengindedir. Sol yan tarafında, alın ile kulak hizasını ortalayacak şe-
kilde kokart bulunur.

c) Örme yünlü bere : Kıyafet renginde ve örmedir. Trafik timlerinde görevli personel
için beyaz renklidir.

ç) Boyunluk : Kıyafet renginde ve örmedir.
d) Eldiven : Kıyafet renginde ve örmedir. Trafik timlerinde görevli personel için, beyaz

renkli, tam ve yarım parmaklı olmak üzere iki çeşittir.
e) Kışlık gömlek : Koyu lacivert kumaştan imal edilir. Uzun kolludur. Sağ ve sol göğüs

hizasında birer adet kapaklı cep bulunur. Gömleğin üzerinde, tanıtıcı nitelikte, “JANDARMA”
ibaresi bulunur.

f) Yazlık gömlek : Koyu lacivert kumaştan imal edilir. Kısa kolludur. Sağ ve sol göğüs
hizasında birer adet kapaklı cep bulunur. Gömleğin üzerinde, tanıtıcı nitelikte, “JANDARMA”
ibaresi bulunur.

g) Parka : Koyu lacivert kumaştan imal edilir. Parkanın üzerinde, tanıtıcı nitelikte,
“JANDARMA” ibaresi bulunur. Parkanın ön kısmı ile cep kapakları düğmeli veya fermuarlı
olabilir.

ğ) Pantolon : Koyu lacivert kumaştan imal edilir. İki yan cep, kapaklı iki kargo cep ve
kapaklı iki arka cep bulunur.

h) Kemer : Siyah renkli ve üzerine takılacak teçhizatı taşıyabilecek nitelikte olur. Ön
orta kısmı tokalıdır. Tokanın ortasında şualı ay yıldız vardır. Trafik timlerinde görevli personelin
kemeri reflektif özelliğe sahip ve beyaz renklidir.

ı) Bot : Siyah renklidir.
i) Çorap : Siyah renklidir.
(6) Eğitim kıyafeti : Şapka, bere, örme yünlü bere, boyunluk, eldiven, kışlık gömlek,

yazlık gömlek, operasyon tişörtü, parka, pantolon, kemer, bot ve çoraptan oluşur. Şekilleri bu
Yönetmeliğin Ek-1’indedir. Kıyafet üzerine giyilecek veya taşınacak olan teçhizat ve malze-
meler, Lojistik Komutanlığı ile koordine edilerek Asayiş Başkanlığınca belirlenir ve yayımlanır.
Ancak, renk ve şekil olarak bu Yönetmelik hükümleri dışına çıkılamaz. Kıyafetin parçaları
şunlardır:

a) Şapka : Kamuflajlı kumaştan imal edilir. Siperlidir. Şapkanın alın ortasında kokart
bulunur. Üstsubay şapkalarında, siperin ön uç tarafında bir sıra, general şapkalarında ise iki
sıra defne dalı bulunur. Yazlık, kışlık veya dört mevsim giyilebilecek özellikte olabilir.

b) Bere : Mavi renkli kumaştan imal edilir. Sol yan tarafında, alın ile kulak hizasını or-
talayacak şekilde kokart bulunur. Komando birliklerinde görevli personel giyer.
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c) Örme yünlü bere : Kıyafet deseninde kamuflajlı ve örmedir.
ç) Boyunluk : Kıyafet renk ve deseninde olup, örmedir.
d) Eldiven : Kıyafet renk ve deseninde olup, örmedir.
e) Kışlık gömlek : Kamuflajlı kumaştan imal edilir. Uzun kolludur. Sağ ve sol göğüs

hizasında birer adet kapaklı cep bulunur.
f) Yazlık gömlek : Kamuflajlı kumaştan imal edilir. Kısa kolludur. Sağ ve sol göğüs hi-

zasında birer adet kapaklı cep bulunur.
g) Uzun kollu tişört : Ön tarafı kamuflaj desenine uygun bej renk, diğer kısımlar ka-

muflajlı kumaştan üretilir. Sağ ve sol kollarında, omuzun alt kısmında birer adet kapaklı cep
bulunur.

ğ) Parka : Kamuflajlı kumaştan imal edilir. Parkanın ön kısmı ile cep kapakları düğmeli
veya fermuarlı olabilir.

h) Pantolon : Kamuflajlı kumaştan imal edilir. Üst yanlarda birer adet yan cep, arkada
birer adet kapaklı ve düğmeli cep bulunur.

ı) Kemer : Kamuflajlı örmedir. Ön orta kısmı tokalıdır.
i) Bot : Rengi giyilen kıyafetin renk ve desenine uygun olarak siyah veya kahverengidir.

Ancak, kendilerine, görevlerinin özelliğine göre farklı renk ve şekillerde bot istihkakı verilenler
istisnadır.

j) Çorap : Siyah renktedir.
k) Eldiven : Kamuflaj desenine uygun bej renklidir.
Kıyafetlerin üzerinde bulunacak sembol ve işaretler
MADDE 8 – (1) Kıyafetler üzerinde, Ek-1’de şekil, renk ve ölçüleri gösterilen işaret ve

semboller bulunur. Kıyafet teferruatlarında kullanılacak renklere ait değerler, Ek-1’in 22 nci
sayfasında belirtilmiştir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tasarım, Temin, İstihkak, Tahsis ve Teçhizat

Tasarım, planlama, temin ve tedarik
MADDE 9 – (1) Kıyafetlerin tasarımı Lojistik Komutanlığı tarafından yapılır. Kıya-

fetler üzerinde bulunacak rütbe, arma, sembol ve işaretler Jandarma Genel Komutanlığı Per-
sonel Başkanlığı tarafından belirlenir.

(2) Giyim ve kuşam ihtiyaçlarının planlama, temin, tedarik, tahsis ve tertip işlemleri
Lojistik Komutanlığı sorumluluğunda yürütülür.

Kıyafetlerin istihkak ve tahsisi
MADDE 10 – (1) Personele verilecek giyim eşyalarının cins, miktar ve kullanım ömür-

leri istihkak ve tahsis listelerinde gösterilir.
(2) Erbaş ve erlerin giyim eşyaları ile bunların üzerinde bulunan her türlü işaret ve sem-

boller, Lojistik Komutanlığı tarafından tertip edilir. Dağıtılan giyim eşyası, işaret ve sembollere
karşılık hiçbir şekilde ücret talep edilemez.

(3) Kıyafet ve teçhizatın renk ve şekillerinde topluca değişime gidilmesi halinde, eski
tip kıyafet ve teçhizatlardan tahsis kapsamında verilenler, kullanım ömürleri boyunca yeni kı-
yafetlerle birlikte giyilebilir.

Sembol ve işaretlerin temini
MADDE 11 – (1) Üniforma üzerinde bulunan işaret ve semboller, erbaş ve erler hariç

olmak üzere, personelin kendisi tarafından temin edilir. Rütbeler istihkak olarak verilebilir.
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Kıyafet ile kullanılacak teçhizat

MADDE 12 – (1) Kıyafetlerle kullanılacak olan teçhizat ile bu teçhizatın renk, şekil

ve kullanım esasları Asayiş Başkanlığı ile koordineli olarak, bütçe ve stok durumuna göre, Lo-

jistik Komutanlığınca belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sivil kıyafet kullanımı

MADDE 13 – (1) Personelin, diğer mevzuatta belirtilen istisnalar saklı kalmak kay-

dıyla, görev sırasında resmi kıyafet giymesi zorunludur.

Benzer kıyafetlerin giyilmesi

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte şekli gösterilen resmi kıyafetler ile işaret ve sem-

boller, diğer resmi veya özel kurum, kuruluş ya da kişilerce kullanılamaz ve giyilemez.

Yazlık ve kışlık kıyafetlerin giyilme zamanı

MADDE 15 – (1) Yazlık ve kışlık kıyafetlerin giyilme zamanları, bölgenin iklim özel-

likleri dikkate alınarak, Ankara ilinde Jandarma Genel Komutanlığınca, diğer illerde ise, il jan-

darma komutanlıklarının teklifi üzerine valiliklerce belirlenir.

Kıyafetlerin geri alınacağı haller

MADDE 16 – (1) Kamu görevinden çıkarılan personelden, tüm üniforma, kıyafet ak-

sesuarları ve teçhizatları geri alınır.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında kullanılacak kıyafetler

MADDE 17 – (1) Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına bağlı öğretim

elemanlarına ait kıyafetler ile öğrencilere ait işaret ve semboller, bu Yönetmeliğin Ek-1’inde

belirtilen şekilde kullanılır. Öğrenciler tarafından kullanılacak üniformalar, subay ve astsubay

istihkakının aynıdır. Öğrencilere münhasır olmak üzere verilecek diğer kıyafetler, istihkak ve

tahsis listelerinde gösterilir.

Devlet memuru kıyafetleri

MADDE 18 – (1) Jandarma Genel Komutanlığında görevli Devlet memurlarının kılık

ve kıyafeti bakımından 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 16/7/1982

tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuru-

luşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yönerge

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan özel birlikler ile geneli kapsamayan

diğer birimlerin kıyafetleri, Jandarma Genel Komutanlığınca hazırlanacak Kıyafet Yönerge-

sinde, birlik armaları ise, Birlik Armaları Yönergesinde gösterilir.

(2) Jandarma Genel Komutanlığında yedek astsubayların istihdam edilmesi durumunda,

yedek astsubayların kılık ve kıyafetine ilişkin usul ve esaslar Yönergede gösterilir.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Sayfa : 8                                 RESMÎ GAZETE                                  31 Mart 2020 – Sayı : 31085



31 Mart 2020 – Sayı : 31085                                  RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 9



Sayfa : 10                               RESMÎ GAZETE                                  31 Mart 2020 – Sayı : 31085



31 Mart 2020 – Sayı : 31085                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 11



Sayfa : 12                               RESMÎ GAZETE                                  31 Mart 2020 – Sayı : 31085



31 Mart 2020 – Sayı : 31085                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 13



Sayfa : 14                               RESMÎ GAZETE                                  31 Mart 2020 – Sayı : 31085



31 Mart 2020 – Sayı : 31085                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 15



Sayfa : 16                               RESMÎ GAZETE                                  31 Mart 2020 – Sayı : 31085



31 Mart 2020 – Sayı : 31085                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 17



Sayfa : 18                               RESMÎ GAZETE                                  31 Mart 2020 – Sayı : 31085



31 Mart 2020 – Sayı : 31085                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 19



Sayfa : 20                               RESMÎ GAZETE                                  31 Mart 2020 – Sayı : 31085



31 Mart 2020 – Sayı : 31085                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 21



Sayfa : 22                               RESMÎ GAZETE                                  31 Mart 2020 – Sayı : 31085



31 Mart 2020 – Sayı : 31085                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 23



Sayfa : 24                               RESMÎ GAZETE                                  31 Mart 2020 – Sayı : 31085



31 Mart 2020 – Sayı : 31085                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 25



Sayfa : 26                               RESMÎ GAZETE                                  31 Mart 2020 – Sayı : 31085



31 Mart 2020 – Sayı : 31085                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 27



Sayfa : 28                               RESMÎ GAZETE                                  31 Mart 2020 – Sayı : 31085



31 Mart 2020 – Sayı : 31085                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 29



Sayfa : 30                               RESMÎ GAZETE                                  31 Mart 2020 – Sayı : 31085



31 Mart 2020 – Sayı : 31085                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 31



Sayfa : 32                               RESMÎ GAZETE                                  31 Mart 2020 – Sayı : 31085



31 Mart 2020 – Sayı : 31085                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 33



Sayfa : 34                               RESMÎ GAZETE                                  31 Mart 2020 – Sayı : 31085



31 Mart 2020 – Sayı : 31085                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 35



Sayfa : 36                               RESMÎ GAZETE                                  31 Mart 2020 – Sayı : 31085



31 Mart 2020 – Sayı : 31085                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 37



Sayfa : 38                               RESMÎ GAZETE                                  31 Mart 2020 – Sayı : 31085



31 Mart 2020 – Sayı : 31085                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 39



Sayfa : 40                               RESMÎ GAZETE                                  31 Mart 2020 – Sayı : 31085



31 Mart 2020 – Sayı : 31085                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 41



Sayfa : 42                               RESMÎ GAZETE                                  31 Mart 2020 – Sayı : 31085



31 Mart 2020 – Sayı : 31085                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 43



Sayfa : 44                               RESMÎ GAZETE                                  31 Mart 2020 – Sayı : 31085



31 Mart 2020 – Sayı : 31085                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 45



Sayfa : 46                               RESMÎ GAZETE                                  31 Mart 2020 – Sayı : 31085



31 Mart 2020 – Sayı : 31085                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 47



Sayfa : 48                               RESMÎ GAZETE                                  31 Mart 2020 – Sayı : 31085



31 Mart 2020 – Sayı : 31085                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 49



Sayfa : 50                               RESMÎ GAZETE                                  31 Mart 2020 – Sayı : 31085



31 Mart 2020 – Sayı : 31085                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 51



Sayfa : 52                               RESMÎ GAZETE                                  31 Mart 2020 – Sayı : 31085



31 Mart 2020 – Sayı : 31085                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 53



Sayfa : 54                               RESMÎ GAZETE                                  31 Mart 2020 – Sayı : 31085



31 Mart 2020 – Sayı : 31085                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 55



Sayfa : 56                               RESMÎ GAZETE                                  31 Mart 2020 – Sayı : 31085



31 Mart 2020 – Sayı : 31085                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 57



Sayfa : 58                               RESMÎ GAZETE                                  31 Mart 2020 – Sayı : 31085



31 Mart 2020 – Sayı : 31085                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 59



Sayfa : 60                               RESMÎ GAZETE                                  31 Mart 2020 – Sayı : 31085



31 Mart 2020 – Sayı : 31085                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 61



Sayfa : 62                               RESMÎ GAZETE                                  31 Mart 2020 – Sayı : 31085



31 Mart 2020 – Sayı : 31085                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 63



Sayfa : 64                               RESMÎ GAZETE                                  31 Mart 2020 – Sayı : 31085



31 Mart 2020 – Sayı : 31085                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 65



Sayfa : 66                               RESMÎ GAZETE                                  31 Mart 2020 – Sayı : 31085



31 Mart 2020 – Sayı : 31085                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 67



Sayfa : 68                               RESMÎ GAZETE                                  31 Mart 2020 – Sayı : 31085



31 Mart 2020 – Sayı : 31085                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 69



Sayfa : 70                               RESMÎ GAZETE                                  31 Mart 2020 – Sayı : 31085



31 Mart 2020 – Sayı : 31085                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 71



Sayfa : 72                               RESMÎ GAZETE                                  31 Mart 2020 – Sayı : 31085



31 Mart 2020 – Sayı : 31085                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 73



Sayfa : 74                               RESMÎ GAZETE                                  31 Mart 2020 – Sayı : 31085



31 Mart 2020 – Sayı : 31085                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 75



Sayfa : 76                               RESMÎ GAZETE                                  31 Mart 2020 – Sayı : 31085



31 Mart 2020 – Sayı : 31085                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 77



Sayfa : 78                               RESMÎ GAZETE                                  31 Mart 2020 – Sayı : 31085



31 Mart 2020 – Sayı : 31085                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 79



Sayfa : 80                               RESMÎ GAZETE                                  31 Mart 2020 – Sayı : 31085



31 Mart 2020 – Sayı : 31085                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 81



Sayfa : 82                               RESMÎ GAZETE                                  31 Mart 2020 – Sayı : 31085



31 Mart 2020 – Sayı : 31085                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 83



Sayfa : 84                               RESMÎ GAZETE                                  31 Mart 2020 – Sayı : 31085



31 Mart 2020 – Sayı : 31085                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 85



Sayfa : 86                               RESMÎ GAZETE                                  31 Mart 2020 – Sayı : 31085



31 Mart 2020 – Sayı : 31085                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 87



Sayfa : 88                               RESMÎ GAZETE                                  31 Mart 2020 – Sayı : 31085



31 Mart 2020 – Sayı : 31085                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 89



Sayfa : 90                               RESMÎ GAZETE                                  31 Mart 2020 – Sayı : 31085



31 Mart 2020 – Sayı : 31085                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 91



Sayfa : 92                               RESMÎ GAZETE                                  31 Mart 2020 – Sayı : 31085



31 Mart 2020 – Sayı : 31085                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 93



Sayfa : 94                               RESMÎ GAZETE                                  31 Mart 2020 – Sayı : 31085



31 Mart 2020 – Sayı : 31085                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 95



Sayfa : 96                               RESMÎ GAZETE                                  31 Mart 2020 – Sayı : 31085



31 Mart 2020 – Sayı : 31085                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 97



Sayfa : 98                               RESMÎ GAZETE                                  31 Mart 2020 – Sayı : 31085



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

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

İŞKOLU TESPİT KARARI
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:
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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

—— • ——
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

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

İŞKOLU TESPİT KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 398)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Ta-

şınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanunun geçici 25 inci maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirle-
mektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 4706 sayılı Kanunun geçici 25 inci maddesine dayanılarak

hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,
b) Belgeli yatırımcı ve işletmeci: 1/6/2019 tarihli ve 30791 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı tarafından adına turizm yatırımı belgesi, ana turizm yatırımı belgesi, turizm iş-
letmesi belgesi, ana turizm işletmesi belgesi veya kısmi turizm işletmesi belgesi düzenlenen
yatırımcı ve işletmeciyi (turizm işletme/kısmi işletme belgesinde tesisin tamamının işleticisi/ki-
racısı olarak şerh düşülen ve hasılat payı alınan kiracılar dahil),

c) Ecrimisil ertelemesi: Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli turizm tesislerinin ya-
tırımcıları ve işletmecilerinden bu faaliyetleri dolayısıyla Hazine taşınmazlarını izinsiz kulla-
nımlarından dolayı 1/4/2020 tarihi ile 30/6/2020 tarihi arasındaki dönemde tahsil edilmesi ge-
reken ecrimisillerin ödeme sürelerinin başvuru şartı aranmaksızın altı ay ertelenmesi ve bu ala-
cakların ertelenen süre sonuna kadar herhangi bir zam veya faiz uygulanmadan tahsil edilmesini,

ç) Hazine taşınmazı: Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm
ve tasarrufu altındaki yerleri,

d) İdare: Taşınmazın niteliği ile bulunduğu yere göre ve ilgili mevzuatı uyarınca; bu
Tebliğ kapsamında kalan taşınmazlara ilişkin kullanım bedelleri ile ecrimisilin tahsili dahil her
türlü işlemleri yapmaya yetkili ve görevli idareyi,

e) Kamu arazisi: Tapuda orman vasfıyla kayıtlı olanlar dahil Hazine taşınmazlarını,
f) Kullanım bedeli ertelemesi: Kanunları uyarınca ilgili Bakanlıklar tarafından üzerinde

turizm tesisleri yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlı-
ğından belgeli yatırımcılar ve işletmecilerden; irtifak hakkı tesis edilip edilmediğine veya kul-
lanma izni verilip verilmediğine bakılmaksızın 1/4/2020 tarihi ile 30/6/2020 tarihi arasındaki
dönemde tahsil edilmesi gereken kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, ya-
rarlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat paylarının ödeme sürelerinin başvuru şartı aran-
maksızın altı ay ertelenmesi ve bu alacakların ertelenen süre sonuna kadar herhangi bir zam
veya faiz uygulanmadan tahsil edilmesini,

g) Turizm tesisi: Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte genel nitelikleri
ve türleri belirtilen, ayrıntıları ve tamamlayıcı unsurları ile birlikte turizm yatırımı kapsamında
bulunan veya turizm işletmesi faaliyeti yapılan tesisleri,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Kullanım Bedeli Ertelemesinden Yararlanma Şartları, Uygulama Şekli

Kullanım bedeli ertelemesinden yararlanma şartları
MADDE 4 – (1) Belgeli yatırımcılar ve işletmeciler tarafından kullanım bedeli ertele-

mesinden yararlanılabilmesi için;
a) 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, 21/7/2006 tarihli ve 26235

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hak-
kında Yönetmelik ve işlemin yapıldığı tarihte geçerli olanlar dahil (mülga Kamu Arazisinin
Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik ve benzeri) diğer ilgili mevzuatı uyarınca
üzerinde turizm tesisi yapılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığınca adlarına kamu arazisinin
kesin tahsisinin yapılması ve/veya bu kesin tahsise dayanılarak lehlerine Bakanlık tarafından
irtifak hakkı tesis edilmiş, adlarına kullanma izni verilmiş ve/veya kiralama yapılmış olması
ve kesin tahsis işlemlerinin İdare nezdinde halen geçerliliğini koruması ve iptal edilmemiş ol-
ması,

b) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu, 9/8/1983 tarihli ve 2873 sayılı Milli
Parklar Kanunu ile 18/4/2014 tarihli ve 28976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Ka-
nununun 17/3 ve 18 inci maddelerinin Uygulama Yönetmeliği ve 12/12/1986 tarihli ve 19309
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Parklar Yönetmeliği ile işlemin yapıldığı tarihte ge-
çerli olanlar dahil (mülga 6831 sayılı Orman Kanununun 16 ncı, 17 nci, 18 inci ve 115 inci
maddeleri Gereğince Yapılacak Arazi Tahsisleri ve Verilecek İzinlere Ait Yönetmelik, Orman
Arazilerinin Tahsisi Hakkında Yönetmelik, Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler Hak-
kında Yönetmelik, Orman Kanununun 17 nci ve 18 inci maddelerinin Uygulama Yönetmeliği,
Milli Parkların Ayrılma, Planlama Uygulama ve Yönetimine Ait Yönetmelik ve benzeri) diğer
ilgili mevzuat hükümleri uyarınca ormanlık alanlar üzerinde turizm tesisleri yapılmak amacıyla
Tarım ve Orman Bakanlığınca adlarına kesin izin verilmiş veya kiralama yapılmış olması ve/ve-
ya bu kesin izne dayanılarak lehlerine Bakanlık tarafından irtifak hakkı tesis edilmiş ve/veya
adlarına kullanma izni verilmiş olması ve kesin izin işlemlerinin İdare nezdinde halen geçer-
liliğini koruması ve iptal edilmemiş olması,

c) Bakanlık tarafından; 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4706 sayılı
Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda De-
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 29/1/2004 tarihli ve 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın
Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 19/6/2007 tarihli ve 26557
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ve
işlemin yapıldığı tarihte geçerli olanlar dahil (mülga Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış, Trampa,
Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Aynî Hak Tesis, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliği ve benzeri)
diğer ilgili mevzuatı uyarınca üzerinde turizm tesisi yapılmak üzere Hazine taşınmazları üze-
rinde lehlerine irtifak hakkı tesis edilmiş, adlarına kullanma izni verilmiş ve/veya kiralama ya-
pılmış olması ve irtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmelerinin İdare nezdinde halen geçer-
liliğini koruması ve iptal veya tapudan terkin edilmemiş olması,

ç) 28/5/1988 tarihli ve 3465 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Dışındaki Kuruluşların
Erişme Kontrollü Karayolu (Otoyol) Yapımı, Bakımı ve İşletilmesi İle Görevlendirilmesi Hak-
kında Kanun ile 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret
Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun gibi özel kanunlar ile işlemin yapıldığı ta-
rihte geçerli olanlar dahil ilgili mevzuatı uyarınca üzerinde turizm tesisi yapılmak üzere ilgili
bakanlıkça adlarına kamu arazisinin tahsisi yapılmış ve/veya izin verilmiş olması ya da kira-
lama yapılmış ve bu tahsise/izne dayanılarak Bakanlık tarafından lehlerine irtifak hakkı tesis
edilmiş ve/veya adlarına kullanma izni verilmiş olması,

d) 19/10/1989 tarihli ve 383 sayılı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Kurulma-
sına Dair Kanun Hükmünde Kararname ve 2/5/2013 tarihli ve 28635 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları ile Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Bulunan
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Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin İdaresi Hakkında Yönetmelik ile işlemin ya-
pıldığı tarihte geçerli olanlar dahil (mülga 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname mülga 10/5/2007
tarihli ve 26518 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı
Taşınır Mal ve Taşınmaz Satışı, Trampa, Kiraya Verme, Sınırlı Ayni Hak Tesisi, Ecrimisil ve
Tahliye Yönetmeliği) ilgili mevzuatı uyarınca üzerinde turizm tesisi yapılmak üzere Bakanlıkça
kiralama yapılmış veya adlarına kullanma izni verilmiş olması,

şarttır.
(2) Birinci fıkrada belirtilen belgeli yatırımcılar ve işletmecilerin adına Kültür ve Turizm

Bakanlığı tarafından düzenlenen ve halen geçerli olan (Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından
belgesi iptal edilmesine rağmen, yeni belge alması için süre verilen ve süresi henüz dolmayanlar
dahil) belgeye sahip olmaları gerekir.

(3) Özel kanunları ve diğer ilgili mevzuatı uyarınca üzerinde turizm tesisi yapılmak
üzere ilgili Bakanlıklarca adlarına kamu arazisi tahsis edilmesine ve/veya izin verilmesine ya
da kiralama yapılmasına rağmen bu tahsise veya izne ya da kiralamaya dayanılarak Bakanlık
tarafından lehlerine irtifak hakkı tesis edilmeyen ve/veya adlarına kullanma izni verilmeyen
belgeli yatırımcı ve işletmeciler de kullanım bedeli ertelemesinden yararlanır.

Kullanım bedeli ertelemesinden yararlanamayacak olanlar
MADDE 5 – (1) Belgeli yatırımcı ve işletmecilerden;
a) Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından üzerinde turizm tesisi yapılmak üzere adlarına

kamu arazisi tahsis edilmeyenler,
b) Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından turizm tesisi yapılmak amacıyla ormanlık alan-

lar üzerinde adlarına kesin izin verilmeyenler veya kiralama yapılmayanlar,
c) Bakanlık tarafından turizm tesisi yapılmak üzere ilgili mevzuatı uyarınca Hazine ta-

şınmazları üzerinde lehlerine irtifak hakkı tesis edilmeyenler, adlarına kullanma izni verilme-
yenler veya kiralama yapılmayanlar,

ç) İlgili mevzuatı uyarınca üzerinde turizm tesisi yapılmak üzere Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Bakanlık tarafından ön izin verilmiş olmakla birlikte
henüz adlarına kesin tahsis yapılmayanlar, kesin izin verilmeyenler ve/veya lehlerine irtifak
hakkı tesis edilmeyenler, adlarına kullanma izni verilmeyenler veya kiralama yapılmayanlar,

d) 3465 sayılı Kanun ile 3996 sayılı Kanun gibi özel kanunlar ve diğer ilgili mevzuatı
uyarınca üzerinde turizm tesisi yapılmak üzere ilgili bakanlıkça adlarına kamu arazisi tahsisi
yapılmayanlar ve/veya izin verilmeyenler ya da kiralama yapılmayanlar ve bu tahsise/izne da-
yanılarak Bakanlık tarafından lehlerine irtifak hakkı tesis edilmeyenler ve/veya adlarına kul-
lanma izni verilmeyenler,

e) 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname,
Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları ile Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Bulunan Devletin
Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin İdaresi Hakkında Yönetmelik ile diğer ilgili mevzuatı
uyarınca üzerinde turizm tesisi yapılmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca kiralama ya-
pılmayanlar veya adlarına kullanma izni verilmeyenler,

f) Kesin tahsisin, kesin iznin, irtifak hakkının ve/veya kullanma izninin ya da kiralama
işleminin devredilmesinin uygun görülmesi nedeniyle bu devirden dolayı bedel ödeyecekler
ile 3/7/2003 tarihli ve 4916 sayılı Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığının Teşkilât ve Gö-
revleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun
geçici 2 nci maddesi uygulaması gibi nedenlerle tespit edilen bedeller üzerinden sözleşmesi
yenilenenler, sadece bu bedeller için,

g) Kullanım bedeli ertelemesinden yararlanabilecek nitelikte olmakla birlikte, geçmiş
yıllarda ödenmesi gerekirken kendilerinden kaynaklanan sebeplerle bu ödemelerini 1/4/2020
tarihi ile 30/6/2020 tarihi arasında yapacaklar, sadece bu bedeller için,
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ğ) Tesisin içerisinde bulunan ticari ünitelerin işleticileri/kiracıları,
kullanım bedeli ertelemesinden yararlanamaz.
Uygulama şekli
MADDE 6 – (1) İdarece yapılan inceleme sonucunda kullanım bedeli ertelemesinden

yararlanma şartlarını taşıdığı anlaşılan belgeli yatırımcı ve işletmecilerden 1/4/2020 tarihi ile
30/6/2020 tarihi arasındaki dönemde tahsil edilmesi gereken kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak
hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat payları; kesin tahsis
veya kesin izin koşullarında, mevcut sözleşmelerinde veya ilgili mevzuatında belirtilen ödeme
tarihinden itibaren altı ay süreyle ertelenir.

(2) Son ödeme günü, ertelenen alacakların kesin tahsis veya kesin izin koşullarında,
mevcut sözleşmelerinde veya ilgili mevzuatında belirtilen ödeme günlerini takip eden altıncı
ayda aynı güne tekabül eden tarihtir.

(3) Ertelenen alacaklar, erteleme süresi içerisinde herhangi bir zam veya faiz uygulan-
madan tahsil edilir. Ancak, erteleme süresinin sona erdiği tarihten sonra ödenmeyen veya eksik
ödenen bedeller, erteleme süresinin bitiminden ödemenin yapılacağı tarihe kadar geçen süre
için kesin tahsis veya kesin izin koşullarında, mevcut sözleşmelerinde veya ilgili mevzuatında
belirtilen oranda gecikme zammı veya faizi uygulanarak tahsil edilir.

(4) Belgeli yatırımcı ve işletmecilerin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazların üzerinde
yer alan turizm tesislerine; 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen şekilde ilgili Bakanlıklar
ve Bakanlık tarafından ilgili mevzuatı uyarınca turizm tesisi ve/veya bu tesisin tamamlayıcı
ve/veya bütünleyici parçası olarak kullanılmak üzere ek alan olarak kesin tahsis yapılan, kesin
izin verilen ve/veya irtifak hakkı tesis edilen, kullanma izni verilen ya da kiralama yapılan
kamu arazilerine ilişkin bedeller de ertelenir.

(5) İdarece; ertelenen bedellerin türleri, tutarları, son ödeme tarihleri, vadesinde öden-
memesi halinde yapılacak işlemler ile varsa diğer hususlar da açıklanmak suretiyle ilgililerine
erteleme süresinin sona ereceği tarihten en az otuz gün önce yazılı tebligat yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ecrimisil Ertelemesi

Ecrimisil ertelemesi
MADDE 7 – (1) Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli turizm tesislerinin yatırımcı-

ları ve işletmecilerinden bu faaliyetleri dolayısıyla Hazine taşınmazlarını geçmişe yönelik olan-
lar dahil izinsiz kullanımlarından dolayı 1/4/2020 tarihi ile 30/6/2020 tarihi arasındaki dönemde
tahsil edilmesi gereken ecrimisillerin tahsili, İdare tarafından bu maddede belirtilen şekilde
başvuru şartı aranmaksızın altı ay süreyle ertelenir.

(2) İdarece; ertelenen ecrimisiller, tutarları, son ödeme tarihleri, vadesinde ödenmemesi
halinde yapılacak işlemler ile varsa diğer hususlar da açıklanmak suretiyle ilgililerine erteleme
süresinin sona ereceği tarihten en az otuz gün önce yazılı tebligat yapılır.

(3) Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik kapsamında kalan kamu ara-
zilerinin ertelenen ecrimisillerine ilişkin hususlar hakkında Hazine Taşınmazlarının İdaresi
Hakkında Yönetmelik ile 20/8/2011 tarihli ve 28031 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli
Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 336)’nde yer alan düzenlemelere göre işlem yapılır.

(4) Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik kapsamındakiler dışında kalan
kamu arazilerinin ertelenen ecrimisillerine ilişkin hususlar hakkında ilgili mevzuatında yer alan
düzenlemelere göre işlem yapılır.

Yürürlük
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
ŞEHİR İÇİ TOPLU TAŞIMA HATTININ KİRAYA VERİLMESİ  

İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Kars Belediye Başkanlığından: 
Aşağıda özellikleri, şartları belirtilen Belediyemiz sınırları içinde bulunan mahalle ve 

mücavir alanlar dahilindeki güzergahlarda Toplu Taşımacılık Esaslarına Dair Yönetmelikte 
belirtilen hükümlere göre, rotasyonlu olarak (mevcut yüklenicilerle beraber) asgari özellikleri 
teknik şartnamede belirtilen 78 (yetmiş sekiz) adet araca (Özel Halk Otobüsü) 10 yıl süreliğine 
çalışma hakkı verilmesi 2886 Sayılı Yasanın 35/a maddesi gereğince “Kapalı Teklif 
Usulü”(Arttırma) ile ihale edilerek kiralanacaktır. 

SIRA 
NO 

ŞEHİR İÇİ TOPLU TAŞIMA 
HATLARI 

MUHAMMEN 
BEDEL 

GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ 
İHALE 
SAATİ 

1 
66 adet küçük otobüs (6 m) ve 12 adet  
Midibüs (8-8,5 m), sıfır araç (toplam 
78 adet araç) 

7.020.000-TL 210.600.00TL 13/04/2020 10:00 

1 - İhale şartnamesi; Kars Belediye Başkanlığı Destek Hizmetler Müdürlüğü adresinde 
mesai saatleri içerisinde ücretsiz görülebileceği gibi ihaleye iştirak edilmesi halinde teknik 
şartname dahil bedeli 250,00 TL’dir. 

2 - İhale 13.04.2020 Pazartesi günü saat 10:00’da Kars Belediye Başkanlığı, Yusufpaşa 
Mahallesi Karadağ Caddesi No: 19 adresindeki binasında bulunan İhale Salonunda yapılacaktır. 

3 - İhaleye iştirak etmek isteyenler; 
a) Özel Kişiler: Nüfus cüzdan fotokopisi, Adres Yerleşim Belgesi, Geçici Teminat Makbuzu 

veya Banka Teminat Mektubu, Belediyemize Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Su, Kira, Ecrimisil vb. 
borcu bulunmadığına dair alınacak belge ile şartname bedeline ait makbuzu getireceklerdir.  

b) Tüzel Kişiler: Vergi Levhası, Ticaret Sicil Tasdiknamesi aslı, Tüzel kişiliği temsilen 
noter tasdikli yetki belgesinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi (2020 yıldan Noter tasdikli 
olacaktır.) Şirket/Tüzel kişilik Ana Sözleşmesi veya Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi, 
İsteklinin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca 
imzalı sözleşmesini vermesi, (Ancak ortak girişim olması halinde her bir ortak İstekli / müşteri 
tarafından tüm belgelerin verilmesi esastır.)Şirket ise adresini gösterir belge,2886 sayılı kanunun 
26. maddesinde belirtilen değerlerde Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair belge (Bankadan 
alınmış geçici teminat mektubu ya da Kars Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne nakit 
yatırıldığına dair makbuzun aslı)İhale dokümanının satın alındığına ilişkin makbuz. Kars Belediye 
Başkanlığına İhale tarihi itibari ile vadesi geçmiş borcu yoktur yazısı. İhale tarihi itibari ile 2886 
sayılı Devlet İhale Kanunu’nda yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanları. İhaleyi üstleniciler 
teknik şartnamenin 18. maddesinde geçen şartları yerine getirilmesi. 2886 Sayılı Devlet İhale 
Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar bu ihaleye katılamazlar, Geçici teminat (10 
yıllık muhammen bedelin % 3’ ü oranında) bedelinin ihale saatinden önce yatırıldığına dair 
makbuzu veya teminat mektubunu ibraz etmesi. 
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4 - İhaleye iştirak etmek isteyen istekliler, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte takdir edilen 
muhammen bedel üzerinden 2886 sayılı D.İ.K’nun 37.maddesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları 
teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç 13.04.2020 günü saat 10:00’a kadar İhale 
Komisyon Başkanlığına verebilecekleri gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderebilir. Geçerli 
en yüksek teklif fiyatının altında olmamak üzere ihale komisyonunca artırıma gidilecek olup, artırım 
sonucunda verilen en yüksek teklif İdarece uygun bedel olarak kabul edilecektir. 

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.  
6 - İhaleye 2886 sayılı kanunun 6. maddesinde belirtilen kişiler katılamayacaktır.  
7 - İhale komisyonu, 2886 sayılı Kanunun 29. maddesi gereğince İhaleyi yapıp yapmamakta 

serbesttir.  
İlan olunur. 2739/1-1 

—— • —— 
HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
698 Adet Vagonun (574 Adet Klimalı Yolcu Vagonu, 22 Adet İdari Personel Vagonu, 86 

Adet Jeneratör Vagonu ve 16 Adet Zırhlı Furgon Vagonu) Periyodik Bakımları ile Arıza 
Tamirleri ve Servise Hazırlanmasına İlişkin Hizmet Alımı Satın Alınacaktır. 

İhale Kayıt No : 2020/176201 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/71579 - 0312 309 13 65 
c) Elektronik Posta Adresi : siparissubesi@tcddtasimacilik.gov.tr 
2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: 698 adet vagonun (574 Adet Klimalı Yolcu 

Vagonu, 22 Adet İdari Personel Vagonu, 86 Adet Jeneratör Vagonu ve 16 Adet Zırhlı Furgon 
Vagonu) periyodik bakımları ile arıza tamirleri ve servise hazırlanması işine ait hizmet alımı 

3 - İhalenin yapılacağı yer: TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok 
Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4052 no.lu oda) / Altındağ İlçesi, Anafartalar 
Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 3 Gar-ANKARA / TÜRKİYE 

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

5 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 
05/05/2020 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 
Başkanlığı Sipariş Şube Müdürlüğü 1046 no.lu oda veya TCDD Taşımacılık A.Ş. resmi web sitesi 
http://www.tcddtasimacilik.gov.tr/ adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez 
Veznesinden KDV dâhil 300,-TL bedelle temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 2786/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2776/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASINA 
İLİŞKİN DÜZELTME İLANI 

 
 2783/1-1 
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Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2784/1-1 
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Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Petrogas Petrol, Gaz ve Petrokimya Ürünleri İnş. San. ve Tic. A.Ş., Petrako Petrol, 

Doğalgaz, İnş.Taah.İşl.ve Dış Tic. Ltd. Şti. ve Valeura Energy (Netherlands) B.V.’nin Edirne ili 

sınırları içerisinde müştereken sahip bulunduğu ARİ/PPG-PTK-VEN/E17-c1-1 pafta no’lu petrol 

işletme ruhsatının 31.10.2019 tarihinde sona eren süresinin, Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği'nin 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince, sahanın mevcut rezerv durumu, 

yıllık üretim miktarları ile yatırım ve üretim programı dikkate alınarak 8 (sekiz) yıl süreyle 

31.10.2027 tarihine kadar uzatılmasına, geri kalan kanuni sürenin ise şirketlerin sahada yapacağı 

üretim ve geliştirme faaliyetlerinin sonucuna göre talep edilmesi halinde kullandırılmasına karar 

verilmiştir. 

Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) 

bendi gereğince ilan olunur. 2780/1-1 

—— • —— 
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü F34-c no.lu paftada petrol arama ruhsatı almak 

için 05.03.2020 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 2781/1/1-1 

—— • —— 
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü F34-d no.lu paftada petrol arama ruhsatı almak 

için 05.03.2020 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 2781/2/1-1 

—— • —— 
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü G34-a no.lu paftada petrol arama ruhsatı almak 

için 05.03.2020 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 2781/3/1-1 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü G34-b no.lu paftada petrol arama ruhsatı almak 

için 05.03.2020 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 2781/4/1-1 
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İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 
DÜZELTME İLANI 

23.03.2020 tarih ve 31077 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 
Üniversitemiz Akademik personel alım İlanında yer alan aşağıdaki bölüm şartı yeniden 
düzenlenmiştir.  

 
Mevcut Hali; 
 

Dil ve 
Konuşma 
Terapisi 

Dr. Öğretim 
Üyesi 

1 

Tıp Fakültesi mezunu olup Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları 
uzmanı olmak. 
Otolojik cerrahi, nörootoloji, kafa kaidesi cerrahisi, koklear 
implantasyon cerrahisinde deneyim sahibi olmak. Odyoloji 
yüksek lisansına sahip olmak. 

Dr. Öğretim 
Üyesi 

2 
Odyoloji ve konuşma bozuklukları alanında doktora yapmış 
olmak. 

 
Düzenlenmiş Hali; 
 

Dil ve 
Konuşma 
Terapisi 

Profesör 1 

Tıp Fakültesi mezunu olup Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları 
uzmanı olmak. 
Otolojik cerrahi, nörootoloji, kafa kaidesi cerrahisi, koklear 
implantasyon cerrahisinde deneyim sahibi olmak. Odyoloji 
yüksek lisansına sahip olmak. 

Dr. Öğretim 
Üyesi 

2 
Odyoloji ve konuşma bozuklukları alanında doktora yapmış 
olmak. 

 2777/1-1 
—— • —— 

Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünden: 
DÜZELTME İLANI 

“COVID-19 Corona Virüsü" nedeniyle alınan önlemler kapsamında 26.03.2020 tarihli ve 
31080 sayılı Resmî Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan Akademik Kadro ilanımızın 
başvuru koşullarında değişiklik yapılmıştır. Başvuru yapacak olan adayların belirtilen süre 
içerisinde posta ve e-posta yoluyla yaptıkları başvurular kabul edilecektir. Belgesi eksik olan 
adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde 
adayın başvurusu değerlendirmeye alınmaz ve kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. 

Duyurulur. 
Başvuru yapılacak e-posta : akademik.ilan@nisantasi.edu.tr 
Başvuru posta adresi : Maslak 1453 Neotech Kampüsü Maslak Mahallesi, 

Taşyoncası Sokak, No: 1V ve No: 1Y Sarıyer-İSTANBUL 
Bina Kodu: 34481742 

 2785/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Küçükbakkalköy Mah. Küçük Setli Sok. 35/5 -9 Ataşehir/İstanbul” adresinde mukim 

DAĞ/4030-3/31529 lisans numaralı E MAXPET YAPI İNŞAAT PETROL NAKLİYE 
HAFRİYAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin, 4/12/2003 tarihli ve 
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan Enerji Piyasası 
Bildirim Yönetmeliğinin 8 inci maddesine aykırı olarak; Petrol Piyasasına ilişkin Ocak ila 
Ağustos 2019 dönemlerine ait dönemsel(aylık) Dağıtıcı Ürün Hareketleri bildirimlerinde yer alan 
tutarsızlıklar 07/11/2019 tarihinde tespit edilmiştir. İşlendiği tespit edilen fiilin, 14.03.2019 tarih 
ve 8487-3 sayılı Kurul Kararı ile 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) 
bendi uyarınca niteliği itibariyle düzeltme imkânı olan fiiller arasında olması nedeniyle ilgili 
mevzuat uyarınca ihtar yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine 
tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi; 
"Lisans sahibi kişiler hakkında bu Kanuna, ikincil mevzuata veya lisans hükümlerine, Kurul 
kararlarına aykırı davranılması hâlinde; Kurul tarafından belirlenen niteliği itibarıyla düzeltme 
imkânı olan fiiller için ilgilisine Kurum veya Kurumca yetkilendirilen kuruluşlar tarafından, otuz 
gün içerisinde aykırılığın giderilmesi, aksi halde hakkında geçici durdurma yapılabileceği ihtar 
edilir. Verilen ihtar süresi sonunda mevzuata aykırı durumu devam ettirenlerin ilgili piyasa 
faaliyeti altmış gün süre ile geçici olarak durdurulur. Niteliği itibarıyla düzeltme imkânı olan fiilin 
tespit tarihinden itibaren iki yıl içerisinde tekrar edilmesi hâlinde ise ihtar işlemi uygulanmaksızın 
ilgili piyasa faaliyeti altmış gün süre ile geçici olarak durdurulur. Geçici durdurma süresince, 
tehlikeli eylemin veya kötüniyetin veya ürünlerde zarar oluşmasının önlenmesi ile faaliyetin 
durdurulmasına neden olan durumun ortadan kaldırılmasına ilişkin faaliyetler dışında hiçbir 
piyasa faaliyeti yapılamaz. Geçici durdurma süresi sonunda da tespit edilen aykırılıklar 
giderilmezse, faaliyetin durdurulmasına devam edilerek soruşturma başlatılır ve gerekli idari 
yaptırımlar uygulanır. Lisans iptalleri Kurumca yapılacak soruşturma neticesine göre karara 
bağlanır. Yapılan geçici durdurma sonrasında mevzuata aykırı durumun ortadan kalkması hâlinde 
geçici durdurma hali sona erdirilir.” hükmünü haizdir. 

Bahse konu yazımızın tebellüğ edildiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde mevzuata 
aykırılığın giderilerek Kurumumuza bildirilmesi, verilen ihtar süresi sonunda mevzuata aykırı 
durumun devam ettirildiğinin tespit edilmesi halinde ilgili piyasa faaliyetinizin 60 (altmış) gün 
süre ile geçici olarak durdurulacağı, geçici durdurma süresi sonunda da tespit edilen aykırılıkların 
giderilmemesi halinde faaliyetinizin durdurulmasına devam edilerek hakkınızda soruşturma 
başlatılacağının bilinmesi ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin 
üçüncü fıkrası uyarınca yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde, ihtar işlemi 
aleyhine yetkili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı 
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 2754/1/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Barbaros Mah. Ak Zambak Sok. Uphill Towers No: 3 Daire: 15 ATAŞEHİR 

İSTANBUL” adresinde mukim DAĞ/6518-7/37443 lisans numaralı GAMA PET PETROL 
ÜRÜNLERİ DAĞITIM SANAYİ A.Ş.’nin, 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası 
Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 8 
inci maddesine aykırı olarak; Petrol Piyasasına ilişkin Ocak ila Ağustos 2019 dönemlerine ait 
dönemsel (aylık) Dağıtıcı Ürün Hareketleri bildirimlerinde yer alan tutarsızlıklar 07/11/2019 
tarihinde tespit edilmiştir. İşlendiği tespit edilen fiilin, 14.03.2019 tarih ve 8487-3 sayılı Kurul 
Kararı ile 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca niteliği 
itibariyle düzeltme imkânı olan fiiller arasında olması nedeniyle ilgili mevzuat uyarınca ihtar 
yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi 
nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi; 
"Lisans sahibi kişiler hakkında bu Kanuna, ikincil mevzuata veya lisans hükümlerine, Kurul 
kararlarına aykırı davranılması hâlinde; Kurul tarafından belirlenen niteliği itibarıyla düzeltme 
imkânı olan fiiller için ilgilisine Kurum veya Kurumca yetkilendirilen kuruluşlar tarafından, otuz 
gün içerisinde aykırılığın giderilmesi, aksi halde hakkında geçici durdurma yapılabileceği ihtar 
edilir. Verilen ihtar süresi sonunda mevzuata aykırı durumu devam ettirenlerin ilgili piyasa 
faaliyeti altmış gün süre ile geçici olarak durdurulur. Niteliği itibarıyla düzeltme imkânı olan fiilin 
tespit tarihinden itibaren iki yıl içerisinde tekrar edilmesi hâlinde ise ihtar işlemi uygulanmaksızın 
ilgili piyasa faaliyeti altmış gün süre ile geçici olarak durdurulur. Geçici durdurma süresince, 
tehlikeli eylemin veya kötüniyetin veya ürünlerde zarar oluşmasının önlenmesi ile faaliyetin 
durdurulmasına neden olan durumun ortadan kaldırılmasına ilişkin faaliyetler dışında hiçbir 
piyasa faaliyeti yapılamaz. Geçici durdurma süresi sonunda da tespit edilen aykırılıklar 
giderilmezse, faaliyetin durdurulmasına devam edilerek soruşturma başlatılır ve gerekli idari 
yaptırımlar uygulanır. Lisans iptalleri Kurumca yapılacak soruşturma neticesine göre karara 
bağlanır. Yapılan geçici durdurma sonrasında mevzuata aykırı durumun ortadan kalkması hâlinde 
geçici durdurma hali sona erdirilir.” hükmünü haizdir. 

Bahse konu yazımızın tebellüğ edildiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde mevzuata 
aykırılığın giderilerek Kurumumuza bildirilmesi, verilen ihtar süresi sonunda mevzuata aykırı 
durumun devam ettirildiğinin tespit edilmesi halinde ilgili piyasa faaliyetinizin 60 (altmış) gün 
süre ile geçici olarak durdurulacağı, geçici durdurma süresi sonunda da tespit edilen aykırılıkların 
giderilmemesi halinde faaliyetinizin durdurulmasına devam edilerek hakkınızda soruşturma 
başlatılacağının bilinmesi ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin 
üçüncü fıkrası uyarınca yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde, ihtar işlemi 
aleyhine yetkili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı 
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 2754/2/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Soğanlık Yeni Mahalle Baltacı Mehmet Paşa Sokak AC Yapı Moment İstanbul A Blok 

No: 4 Kapı No: 217 Kartal İstanbul” adresinde mukim DAĞ/6854-1/37859 lisans numaralı 
LEPET AKARYAKIT ÜRÜNLERİ VE DAĞITIM SANAYİ TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ’nin, 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 14 üncü maddesine 
dayanılarak hazırlanan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 8 inci maddesine aykırı olarak; 
Petrol Piyasasına ilişkin Ocak ila Ağustos 2019 dönemlerine ait dönemsel(aylık) Dağıtıcı Ürün 
Hareketleri bildirimlerinde yer alan tutarsızlıklar 07/11/2019 tarihinde tespit edilmiştir. İşlendiği 
tespit edilen fiilin, 14.03.2019 tarih ve 8487-3 sayılı Kurul Kararı ile 5015 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca niteliği itibariyle düzeltme imkânı olan fiiller 
arasında olması nedeniyle ilgili mevzuat uyarınca ihtar yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine 
gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi; 
"Lisans sahibi kişiler hakkında bu Kanuna, ikincil mevzuata veya lisans hükümlerine, Kurul 
kararlarına aykırı davranılması hâlinde; Kurul tarafından belirlenen niteliği itibarıyla düzeltme 
imkânı olan fiiller için ilgilisine Kurum veya Kurumca yetkilendirilen kuruluşlar tarafından, otuz 
gün içerisinde aykırılığın giderilmesi, aksi halde hakkında geçici durdurma yapılabileceği ihtar 
edilir. Verilen ihtar süresi sonunda mevzuata aykırı durumu devam ettirenlerin ilgili piyasa 
faaliyeti altmış gün süre ile geçici olarak durdurulur. Niteliği itibarıyla düzeltme imkânı olan fiilin 
tespit tarihinden itibaren iki yıl içerisinde tekrar edilmesi hâlinde ise ihtar işlemi uygulanmaksızın 
ilgili piyasa faaliyeti altmış gün süre ile geçici olarak durdurulur. Geçici durdurma süresince, 
tehlikeli eylemin veya kötü niyetin veya ürünlerde zarar oluşmasının önlenmesi ile faaliyetin 
durdurulmasına neden olan durumun ortadan kaldırılmasına ilişkin faaliyetler dışında hiçbir 
piyasa faaliyeti yapılamaz. Geçici durdurma süresi sonunda da tespit edilen aykırılıklar 
giderilmezse, faaliyetin durdurulmasına devam edilerek soruşturma başlatılır ve gerekli idari 
yaptırımlar uygulanır. Lisans iptalleri Kurumca yapılacak soruşturma neticesine göre karara 
bağlanır. Yapılan geçici durdurma sonrasında mevzuata aykırı durumun ortadan kalkması hâlinde 
geçici durdurma hali sona erdirilir.” hükmünü haizdir. 

Bahse konu yazımızın tebellüğ edildiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde mevzuata 
aykırılığın giderilerek Kurumumuza bildirilmesi, verilen ihtar süresi sonunda mevzuata aykırı 
durumun devam ettirildiğinin tespit edilmesi halinde ilgili piyasa faaliyetinizin 60 (altmış) gün 
süre ile geçici olarak durdurulacağı, geçici durdurma süresi sonunda da tespit edilen aykırılıkların 
giderilmemesi halinde faaliyetinizin durdurulmasına devam edilerek hakkınızda soruşturma 
başlatılacağının bilinmesi ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin 
üçüncü fıkrası uyarınca yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde, ihtar işlemi 
aleyhine yetkili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı 
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 2754/3/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Yenişehir Mah. Bakü Cad. B Apt No: 6/1/253 Pendik İstanbul” adresinde mukim 

DAĞ/4030-2/31528 lisans numaralı MOLAVER AKARYAKIT DAĞITIM TAŞIMACILIK 
İNŞAAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin, 4/12/2003 
tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan Enerji 
Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 8 inci maddesine aykırı olarak; Petrol Piyasasına ilişkin Ocak 
ila Ağustos 2019 dönemlerine ait dönemsel(aylık) Dağıtıcı Ürün Hareketleri bildirimlerinde yer 
alan tutarsızlıklar 07/11/2019 tarihinde tespit edilmiştir. İşlendiği tespit edilen fiilin, 14.03.2019 
tarih ve 8487-3 sayılı Kurul Kararı ile 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) 
bendi uyarınca niteliği itibariyle düzeltme imkânı olan fiiller arasında olması nedeniyle ilgili 
mevzuat uyarınca ihtar yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine 
tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi; 
"Lisans sahibi kişiler hakkında bu Kanuna, ikincil mevzuata veya lisans hükümlerine, Kurul 
kararlarına aykırı davranılması hâlinde; Kurul tarafından belirlenen niteliği itibarıyla düzeltme 
imkânı olan fiiller için ilgilisine Kurum veya Kurumca yetkilendirilen kuruluşlar tarafından, otuz 
gün içerisinde aykırılığın giderilmesi, aksi halde hakkında geçici durdurma yapılabileceği ihtar 
edilir. Verilen ihtar süresi sonunda mevzuata aykırı durumu devam ettirenlerin ilgili piyasa 
faaliyeti altmış gün süre ile geçici olarak durdurulur. Niteliği itibarıyla düzeltme imkânı olan fiilin 
tespit tarihinden itibaren iki yıl içerisinde tekrar edilmesi hâlinde ise ihtar işlemi uygulanmaksızın 
ilgili piyasa faaliyeti altmış gün süre ile geçici olarak durdurulur. Geçici durdurma süresince, 
tehlikeli eylemin veya kötüniyetin veya ürünlerde zarar oluşmasının önlenmesi ile faaliyetin 
durdurulmasına neden olan durumun ortadan kaldırılmasına ilişkin faaliyetler dışında hiçbir 
piyasa faaliyeti yapılamaz. Geçici durdurma süresi sonunda da tespit edilen aykırılıklar 
giderilmezse, faaliyetin durdurulmasına devam edilerek soruşturma başlatılır ve gerekli idari 
yaptırımlar uygulanır. Lisans iptalleri Kurumca yapılacak soruşturma neticesine göre karara 
bağlanır. Yapılan geçici durdurma sonrasında mevzuata aykırı durumun ortadan kalkması hâlinde 
geçici durdurma hali sona erdirilir.” hükmünü haizdir. 

Bahse konu yazımızın tebellüğ edildiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde mevzuata 
aykırılığın giderilerek Kurumumuza bildirilmesi, verilen ihtar süresi sonunda mevzuata aykırı 
durumun devam ettirildiğinin tespit edilmesi halinde ilgili piyasa faaliyetinizin 60 (altmış) gün 
süre ile geçici olarak durdurulacağı, geçici durdurma süresi sonunda da tespit edilen aykırılıkların 
giderilmemesi halinde faaliyetinizin durdurulmasına devam edilerek hakkınızda soruşturma 
başlatılacağının bilinmesi ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin 
üçüncü fıkrası uyarınca yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde, ihtar işlemi 
aleyhine yetkili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı 
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 2754/4/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“İncili Pınar Mah. Nişantaşı Sokak Cazibe İş Merkezi No: 13/44 Şehitkamil Gaziantep” 

adresinde mukim DAĞ/7390-3/39184 lisans numaralı SGL PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ 
ANONİM ŞİRKETİ’nin, 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 14 üncü 
maddesine dayanılarak hazırlanan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 8 inci maddesine 
aykırı olarak; Petrol Piyasasına ilişkin Ocak ila Ağustos 2019 dönemlerine ait dönemsel(aylık) 
Dağıtıcı Ürün Hareketleri bildirimlerinde yer alan tutarsızlıklar 07/11/2019 tarihinde tespit 
edilmiştir. İşlendiği tespit edilen fiilin, 14.03.2019 tarih ve 8487-3 sayılı Kurul Kararı ile 5015 
sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca niteliği itibariyle düzeltme 
imkânı olan fiiller arasında olması nedeniyle ilgili mevzuat uyarınca ihtar yazısı adı geçen kişinin 
mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade 
edilmiştir. 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi; 
"Lisans sahibi kişiler hakkında bu Kanuna, ikincil mevzuata veya lisans hükümlerine, Kurul 
kararlarına aykırı davranılması hâlinde; Kurul tarafından belirlenen niteliği itibarıyla düzeltme 
imkânı olan fiiller için ilgilisine Kurum veya Kurumca yetkilendirilen kuruluşlar tarafından, otuz 
gün içerisinde aykırılığın giderilmesi, aksi halde hakkında geçici durdurma yapılabileceği ihtar 
edilir. Verilen ihtar süresi sonunda mevzuata aykırı durumu devam ettirenlerin ilgili piyasa 
faaliyeti altmış gün süre ile geçici olarak durdurulur. Niteliği itibarıyla düzeltme imkânı olan fiilin 
tespit tarihinden itibaren iki yıl içerisinde tekrar edilmesi hâlinde ise ihtar işlemi uygulanmaksızın 
ilgili piyasa faaliyeti altmış gün süre ile geçici olarak durdurulur. Geçici durdurma süresince, 
tehlikeli eylemin veya kötüniyetin veya ürünlerde zarar oluşmasının önlenmesi ile faaliyetin 
durdurulmasına neden olan durumun ortadan kaldırılmasına ilişkin faaliyetler dışında hiçbir 
piyasa faaliyeti yapılamaz. Geçici durdurma süresi sonunda da tespit edilen aykırılıklar 
giderilmezse, faaliyetin durdurulmasına devam edilerek soruşturma başlatılır ve gerekli idari 
yaptırımlar uygulanır. Lisans iptalleri Kurumca yapılacak soruşturma neticesine göre karara 
bağlanır. Yapılan geçici durdurma sonrasında mevzuata aykırı durumun ortadan kalkması hâlinde 
geçici durdurma hali sona erdirilir.” hükmünü haizdir. 

Bahse konu yazımızın tebellüğ edildiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde mevzuata 
aykırılığın giderilerek Kurumumuza bildirilmesi, verilen ihtar süresi sonunda mevzuata aykırı 
durumun devam ettirildiğinin tespit edilmesi halinde ilgili piyasa faaliyetinizin 60 (altmış) gün 
süre ile geçici olarak durdurulacağı, geçici durdurma süresi sonunda da tespit edilen aykırılıkların 
giderilmemesi halinde faaliyetinizin durdurulmasına devam edilerek hakkınızda soruşturma 
başlatılacağının bilinmesi ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin 
üçüncü fıkrası uyarınca yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde, ihtar işlemi 
aleyhine yetkili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı 
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 2754/5/1-1 
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Aksaray İli Taşpınar Belediye Başkanlığından: 
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE İTFAİYE ERİ ALIM İLANI 

Taşpınar Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 
olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, 
sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, 
belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla itfaiye eri alınacaktır. 

 
Sıra 
No 

Kadro 
Ünvanı 

Sınıfı 
Kadro 

Derecesi 
Adedi Niteliği Cinsiyeti 

KPSS Puan 
Türü 

KPSS 
Puanı 

1 
İtfaiye 

Eri 
G.İ.H 8 1 

Lisans düzeyinde eğitim veren 
fakültelerin herhangi birinden mezun 
olmak, 
En az B Sınıfı sürücü belgesi sahibi 
olmak 

Erkek/ 
Kadın 

KPSSP3 
En az 55 

Puan 

 
BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: 
Taşpınar Belediyesinin boş itfaiye eri kadrosuna için yapılacak başvurularda uyulması 

gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır. 
1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: 
İlan edilen memur kadrosuna atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununun 48. Maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip 
olmaları gerekmektedir. 

• Türk vatandaşı olmak. 
• Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 
• Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

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

• Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya 
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini 
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli 
bulunmamak. 

• İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. 
2) BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI: 
• İlan edilen itfaiye eri kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim 

şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı KPSS P3 lisans grubundan sınava girmiş 
olmak ve ilgili puan türünden en az 55 (ellibeş) puan almış olmak, 

• Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle 
çıkarılmış olmamak. 

• 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra 
Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15/A maddesindeki özel şartlara göre, itfaiye eri kadrolarına 
başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak 
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kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun         
1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın 
yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır. 

• Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla 
itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları. 

• İtfaiye teşkilatının ihtiyacına göre belirlenen, 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı 
Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen sürücü belgesine sahip olmak. 

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER: 
Başvuru sırasında; 
• Başvuru Formu Kurumumuzdan veya belediyemiz www.taspinar.bel.tr internet 

adresinden temin edilecektir. 
• Nüfus cüzdanı aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi 
• Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, E-devlet üzerinden 

alınacak barkodlu mezuniyet belgesi (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik 
edilebilir) 

• Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz 
edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir) 

• KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkodlu bilgisayar çıktısı, 
• Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 
• Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 
• 2 Fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak), 
• En az B sınıfı sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek 

kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir) 
3) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ: 
Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; 
• Yukarıda sayılan başvuru belgeleriyle, 27.04.2020 tarihinden 01.05.2020 Cuma günü 

saat 17.00’a kadar (mesai günlerinde saat 08:00-17:00 arasında), müracaatlarını yapabilirler. 
• Başvuru belgelerini Taşpınar Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen teslim 

etmeleri gerekmektedir. Posta ve mail yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. 
• Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, 

belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır. 
4) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 

İLANI: 
• T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar 

KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş 
kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır, 

• Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava 
çağrılacaktır, 

• Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı, 
04.05.2020 tarihinde belediyemiz www.taspinar.bel.tr internet adresinde ve ilan panosunda ilan 
edilecektir. 

Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara belediyemizce düzenlenen ve adayların 
kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi’’ gönderilecektir, 

Adayların,  sınav giriş belgesinde yazılı tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları 
gerekmektedir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. 
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5) SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI: 
Taşpınar Belediye Başkanlığında 06.05.2020 Çarşamba Günü saat 08:00’da, başlamak 

üzere sözlü sınav ve uygulamalı sınav yapılacaktır. Uygulamalı sınav sözlü sınavın bitimiyle 
başlayacaktır. 

Sözlü sınavlar ve uygulamalı sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam 
edilecektir. 

Sözlü Sınav Konuları: 
• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 
• Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 
• 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 
• Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve 

uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar. 
Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç 

kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır. 
6) SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ: 
• Sözlü sınav; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 

sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er 
puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen 
puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. 

• Uygulamalı sınav; 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen 
puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. 

• Sınavda değerlendirme; sınavın sözlü bölümünün %40’ı, uygulamalı bölümünün %60’ı 
alınarak sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa 
geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır. 

• Adayların atamaya esas başarı puanı; belediye tarafından yapılan sınav puanı ile KPSS 
puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve belediyemiz www.taspinar.bel.tr 
internet adresinde ilan edilir. 

• Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek 
olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı 
kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadarda yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri 
belediyemiz www.taspinar.bel.tr internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca 
yazılı tebligat yapılacaktır. 

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı 
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir 
kısmını yada hiç birini alıp almama hakkına sahiptir. 

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde 
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu 
gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler 
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 
bulunulacaktır. 

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyemiz www.taspinar.bel.tr internet adresinde 
ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından 
yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. 

İlan olunur. 2730/1-1 
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Çanakkale İli Evreşe Belediye Başkanlığından: 
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIMI İLANI 

Evreşe Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 
olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama 
Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, 
KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama 
yoluyla memur alınacaktır. 

 

Sıra 
No 

Kadro Unvanı Sınıfı 
Kadro 

Derecesi 
Adedi Niteliği Cinsiyeti 

KPSS 
Türü 

KPSS 
Puanı 

1 
Veri Hazırlama 

ve Kontrol 
İşletmeni 

GİH 9 1 
Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin 
İşletme bölümünden mezun olmak, B sınıfı 
sürücü belgesine sahip olmak. 

Kadın/ 
Erkek 

P3 55 

2 Memur GİH 9 1 
Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin 
Kamu Yönetimi bölümünden mezun olmak, 
B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak 

Kadın/ 
Erkek 

P3 60 

3 Memur GİH 10 1 
Meslek Yüksek Okullarının İşletme Yönetimi 
bölümünden mezun olmak, B sınıfı sürücü 
belgesine sahip olmak 

Kadın/ 
Erkek 

P93 65 

 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: Belediyemizin yukarıda belirtilen boş 
memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır. 

1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: İlan edilen memur kadrolarına atanmak için 
başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin (A) fıkrasında 
belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir; 

a) Türk vatandaşı olmak, 
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
c) Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

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

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya 
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini 
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli 
bulunmamak, 

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak, 
g) Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe (Her aday eğitim durumuna göre ilan 

edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.) 
2) BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR 
a) İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak 

ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak 
unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak, 
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b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki 
nedenlerle çıkarılmış olmamak. 

c) Lisans düzeyinde öğrenim gerektiren kadrolara başvuru yapacaklar için Milli Eğitim 
Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda 
bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek, 

d) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen B 
sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. 

3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER 
Başvuru sırasında; 
Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemiz www.evrese.bel.tr internet adresinden 

temin edilecektir, Başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyecektir. 
a) Nüfus Cüzdanı aslı veya Kurumumuzca onaylamak suretiyle fotokopisi, 
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet 

üzerinden alınacak barkodlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 
belediyemizce tasdik edilebilir.) 

c) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkodlu bilgisayar çıktısı, 
d) Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 
e) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 
f) 2 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak) 
g) Lisans düzeyinde öğrenim gerektiren kadrolar için Milli Eğitim Bakanlığı onaylı 

bilgisayar işletmeni sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair 
transkript belgesi aslı veya noter onaylı örneği. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 
belediyemizce tasdik edilebilir.) 

h) Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe, 
i) Sürücü Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 

belediyemizce tasdik edilebilir.) 
4) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ 
Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için; 
a) Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeler ile 27.04.2020 tarihinden 01.05.2020 

Cuma günü saat 17.00'ye kadar (mesai günlerinde 08.00 - 17.00 saatleri arasında) müracaatlarını 
belediyemize ulaştırmaları gerekmektedir. 

Adaylar başvuru belgelerini; 
b) Elektronik ortamda, Belediyemiz http://www.evrese.bel.tr/ internet adresine, 
c) Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu Evreşe Belediyesine başvuru yapılabilecektir. 

(Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.) 
d) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, 

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

alınmayacaktır. 
5) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 

İLANI 
a) Belediyemiz tarafından adayların T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu 

kontrol edilmek suretiyle KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak 
üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır, 
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b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylarda sınava 
çağrılacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve 
zamanı 11.05.2020 Pazartesi günü Belediyemiz www.evrese.bel.tr internet adresinden ilan 
edilecektir. 

c) Başvurusu kabul edilip sınava çağrılan adaylara, kimlik bilgileri ile sınav yeri ve 
tarihinin bulunduğu "Sınav Giriş Belgesi" posta yolu ile gönderilecektir. 

d) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. 
6) SINAV YERİ, ZAMANI VE KONULARI 
Evreşe Belediyesi hizmet binasında memur alımı için 21.05.2020 tarihinde sözlü sınav 

yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir. 
Sınav Konuları: 
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 
c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 
d) Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile 
Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar. 
7) SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ 
Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap 

Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat 
konularında 15'er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin 
ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı 
sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması 
şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı; belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile 
KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet 
adresinde ilan edilecektir. 

Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana 
öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl 
aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri belediyenin 
internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır. 

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı 
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir 
kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. 

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde 
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi 
durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak 
talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyemizin internet adresinde ilanından itibaren 
yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde 
sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. 

İlan olunur. 2731/1-1 
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Tokat İli Baydarlı Belediye Başkanlığından: 
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI 

Baydarlı Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 
olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama 
Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, 
KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama 
yoluyla memur alınacaktır. 

 
Sıra 
No 

Kadro Unvanı Sınıfı 
Kadro 

Derecesi 
Adedi Niteliği Cinsiyeti 

KPSS 
Türü 

KPSS 
Puanı 

1 

VERİ 
HAZIRLAMA VE 

KONTROL 
İŞLETMENİ 

GİH 10 - 12 2 

Lise ve 
Dengi 
Okul 

Mezunu 
Olmak 

Kadın/Erkek P94 65 

 
BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: Belediyemizin yukarıda belirtilen boş 

memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır. 
1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: İlan edilen Memur kadrolarına atanmak için 

başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesinin (A) fıkrasında 
belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir. 

a. Türk vatandaşı olmak. 
b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 
c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

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

d. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya 
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini 
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli 
bulunmamak. 

f. İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. 
2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI: 
a. İlan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını 

taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı KPSS ’na girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını 
almış olmak, 

b. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya 
mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek, 

c. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki 
nedenlerle çıkarılmamış olmamak, 



31 Mart 2020 – Sayı : 31085 RESMÎ GAZETE Sayfa : 141 

 

3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER: 
Başvuru sırasında; 
• İş Talep Formu Kurumumuzdan ya da belediyemizin internet sitesinden 

http://www.tokatbaydarli.bel.tr adresinden temin edilecektir. 
• Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi, 
• Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya E-devlet 

üzerinden alınacak barkodlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 
belediyemizce tasdik edilebilir) 

• Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz 
edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir) 

• KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı, 
• Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 
• Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 
• Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası veya mezun olduğu okulda 

bilgisayar dersi gördüğüne dair transkript belgesi aslı veya noter onaylı örneği.(Aslı ibraz edilmek 
kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.) 

• 2 Fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak), 
4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ: 
Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için; 
• Başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte, 01.05.2020 tarihinden itibaren 

05.05.2020 günü saat 17:00’a kadar (mesai günlerinde saat 08:00-17:00 arasında), müracaatlarını 
yapabilirler. 

Adaylar başvuru belgelerini; 
- Elektronik ortamda, Belediyemiz http://www.tokatbaydarli.bel.tr/ internet adresine, 
- Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Yükseliş Mahallesi Belediye Sokak No: 3 

Baydarlı Kasabası Reşadiye Tokat adresine gönderebileceklerdir. (Geciken postalardan 
Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.) 

• Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, 
belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır. 

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

5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ - BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 
İLANI: 

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

• Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava 
çağrılacaktır, 

• Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 
11.05.2020 tarihinde http://www.tokatbaydarli.bel.tr/ internet sitesinde ve ilan panosunda ilan 
edilecektir, 

• Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara belediyemizce düzenlenen ve adayların 
kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu ‘’Sınav Giriş Belgesi’’ posta ile 
gönderilecektir, 
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• Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. 
• Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde 

bulunulmayacaktır. 
6. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI: 
Baydarlı Belediyesi Meclis Salonunda; Memur alımı için 15/05/2020 Günü saat 10:00 da 

başlamak üzere sözlü sınav yapılacaktır. 
Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir. 
Sınav Konuları: 
• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 
• Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 
• 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 
• Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile 
Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar. 
7. SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ: 
Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap 

Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat 
konularında 15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin 
ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı 
sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması 
şarttır. 

Adayların atamaya esas başarı puanı; belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile 
KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet 
adresinde ilan edilecektir. 

Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana 
öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar 
asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri 
belediyenin internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat 
yapılacaktır. 

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı 
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir 
kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. 

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde 
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu 
gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler 
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 
bulunulacaktır. 

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi 
gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde 
sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. 

İlan olunur. 2732/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK
–– Jandarma Genel Komutanlığı Kıyafet Yönetmeliği

TEBLİĞLER
–– İşkolu Tespit Kararları (No: 2020/46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,

58, 59, 60)
–– Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 398)

KURUL KARARLARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/03/2020 Tarihli ve 9269, 9270 ve

9271 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 13/2/2020 Tarihli ve 2017/38342 Başvuru Numaralı

Kararı

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

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
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