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Millî Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığından:
YABANCI DEVLET HARP OKULLARINDA ÖĞRENİM GÖRECEK ASKERİ 

ÖĞRENCİLER HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/9/1990 tarihli ve 20629 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yabancı
Devlet Harp Okullarında Öğrenim Görecek Askeri Öğrenciler Hakkında Yönetmeliğin 2 nci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 2 – Bu Yönetmelik; yabancı devlet harp okullarında öğrenim görecek öğren-
ciler ile bunlara ilişkin işlemler bakımından Millî Savunma Bakanlığını, Genelkurmay Baş-
kanlığını, ilgili kuvvet komutanlıklarını ve Millî Savunma Üniversitesi Rektörlüğünü kapsar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 3 – Bu Yönetmelik; 31/7/1970 tarihli ve 1325 sayılı Askeri Okullar, Askeri

Öğrenciler, Askeri Fabrikalar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı ben-
dinde yer alan “30 günlük” ibaresi “en az bir aylık” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 5 – İhtiyaç duyulan sınıflarda muvazzaf subay yetiştirilmek üzere Millî Sa-

vunma Bakanlığının izni ile Silahlı Kuvvetler hesabına yabancı devlet harp okullarında aşağıda
belirtilen esaslar dâhilinde askerî öğrenci okutulabilir.

1) Yabancı devlet harp okullarına muvazzaf subay yetiştirilmek için gönderilecek öğ-
rencilerin kaynağı harp okullarında öğrenim gören hazırlık sınıfı veya birinci sınıfa geçmiş as-
keri öğrencilerdir.

2) Askerî öğrenci gönderilecek yabancı devlet harp okulları ile öğrencilerin miktarı
ilgili kuvvet komutanlıklarının görüşü alınarak Millî Savunma Bakanlığınca belirlenir.

3) Yabancı devlet harp okullarına gönderilmek üzere seçime tabi tutulacak aday öğren-
ciler Millî Savunma Üniversitesi Rektörlüğünce belirlenir. Seçilecek her asıl öğrenci için en
az üç aday gösterilir. Bu aday öğrenciler arasından seçim işlemi Millî Savunma Bakanlığı ta-
rafından yapılır.

4) Öğrencilerin yabancı ülkeye gönderilme, eğitim ve öğretimlerinin takibine ilişkin
işlemler; Millî Savunma Üniversitesi Rektörlüğü ve Millî Savunma Bakanlığı ile Türk ve ilgili
ülke askerî ataşelikleri sorumluluğunda yürütülür.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 6 – Yabancı devlet harp okullarına öğrenim amacıyla gönderilecek öğrenci-

lerde aşağıdaki nitelikler aranır.
1) Yabancı ülkede öğrenim görmeye istekli olmak.
2) Öğrenim göreceği yabancı ülke lisan seviyesi, ortaöğretim öğrenimindeki başarı de-

recesi, harp okulu giriş puanı, varsa harp okulu hazırlık sınıfı bitirme derecesi ve harp okulu
sıralama puanı, fiziki, sosyal, psikolojik ve kültürel yapısı, ahlaki nitelikleri ve liderlik vasıfları
itibarıyla yabancı ülkede öğrenime gönderileceği, Millî Savunma Üniversitesi Rektörlüğü ta-
rafından çıkarılan yönergede belirlenecek kurulca tespit edilmiş olmak.

3) İlgili yabancı ülke tarafından seçilmiş olmak.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 7 – Yabancı devlet harp okullarına gönderilecek öğrenciler 5 inci maddedeki

esaslar çerçevesinde ve 6 ncı maddede öngörülen nitelikleri haiz öğrenciler arasından seçilir.
Bu öğrencilerin, ilgili yabancı ülke tarafından öngörülen sınav ve mülakatlarda başarılı olmaları
şarttır. Seçim usullerine ilişkin ayrıntılar; Millî Savunma Üniversitesi Rektörlüğü tarafından
çıkarılan yönergede belirtilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.
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“Yabancı devlet harp okulunda okuyan öğrenciler; varsa o devlet harp okulunda ayrı-
lacakları bilimsel dallardan, ilgili kuvvet komutanlıklarının görüşü alınarak Millî Savunma
Üniversitesi Rektörlüğü tarafından belirlenecek olanlar arasında seçim yapabilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 9 – Yabancı ülke harp okullarında okuyan öğrencilerin bulundukları ülkede

görevli askerî ataşelikler, öğrencinin mezuniyetine kadar öğrenim kurumundaki durumunu ve
okul dışı faaliyetlerini ve disipline aykırı davranışlarını takipten sorumludur. Her sömestir so-
nunda okul komutanlıkları ile koordine neticesi hazırlayacakları raporları ilgili kuvvet komu-
tanlıklarına ve Millî Savunma Üniversitesi Rektörlüğüne gönderirler.

Yabancı devlet harp okullarına gönderilecek öğrencilere bağlı olduğu harp okulundan
akademik danışman atanır ve öğrencinin akademik gelişimleri takip edilir.

Yabancı devlet harp okullarında okuyan öğrencilerin; o ülkede bulunan Türkiye Cum-
huriyeti askerî ataşeleriyle ilişkileri, askerî ataşelerin görev ve sorumlulukları ile öğrencilerin
yükümlülükleri, ilgili yönerge hükümlerine göre yürütülür.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Öğrencilerin yabancı devlet harp okullarındaki barınma, beslenme, sağlık, eğitim ve
öğretim gibi tüm masraflarının karşılanma biçimleri, ilgili ülke ile yapılan anlaşma veya pro-
tokol esaslarına göre karşılanır. Öğrencilerin harçlıkları 1325 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi
uyarınca ödenir. Bu öğrencilerin sigorta primleri 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Si-
gortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ilgili hükümleri dâhilinde Millî Savunma Üni-
versitesince Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Öğrenciler, ilgili yabancı ülke harp okulunun akademik takvimine uygun olmak kay-
dıyla ve seyahat bedeli kendilerine ait olmak üzere izinlerini Türkiye'de veya ailesi ile üçüncü
dereceye kadar (üçüncü derece dâhil) kan hısımlarının bulunduğu ülke/ülkelerde geçirebilirler.
İzne gidiş ve dönüşlerinde askerî nakil vasıtalarından istifadelerine müsaade edilebilir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Sağlık sebebi hariç olmak üzere, herhangi bir sebeple askerî öğrencilikle ilişiği kesilen
veya muvazzaf subay naspedilemeyenler ile intibak süresi içerisinde vazgeçenler, kendilerine
Devlet tarafından yurt dışı eğitimi için yapılmış olan masrafları iki katı ile harp okulunda ya-
pılmış masrafları ise 30/5/1949 tarihli ve 5401 sayılı Askeri Öğrencilerden Başarı Gösteremi-
yenler Hakkında Kanun hükümlerine göre tazminat olarak öderler.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 14 – Öğrenciler, yabancı ülkedeki öğrenimleri süresince öğrenim gördükleri

okulun disiplin mevzuatına, subay naspedilinceye kadar geçen sürede ise; 10/4/2015 tarihli ve
29322 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Öğrenci Disiplin Yönetme-
liğine istinaden Millî Savunma Üniversitesi Rektörlüğü tarafından çıkarılan Harp Okulları Di-
siplin Yönergesinde belirtilen esaslara uymakla yükümlüdürler.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Ancak, intibak süresi içerisinde 18 yaşını tamamlayan öğrenciler kendi müracaatları
ile tamamlamayan öğrenciler ise velilerin isteği ile masraflarını ödemeleri kaydıyla başkaca
şart aranmaksızın okuldan çıkabilirler. Bu öğrenciler, istekli olmaları halinde, mensubu olduğu
kuvvetin harp okulunda öğretime başlatılabilirler. Bunlar hakkındaki eğitim-öğretim ile ilgili
ayrıntılar Millî Savunma Üniversitesi Rektörlüğü tarafından çıkarılan yönergede düzenlenir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi ağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 16 – Öğrencilerin yabancı devlet harp okullarının kendi mevzuatına göre okul-

dan çıkarılmaları saklı kalmak kaydıyla, aşağıdaki hallerde de öğrenciliklerine son verilir.
1) Evlenenler.
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2) Herhangi bir kadınla/erkekle karı-koca hayatı yaşayanlar.
3) Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürdüğü, askerliğin şeref ve

haysiyetiyle bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunduğu, terör örgütlerine veya Milli Gü-
venlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı,
oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu anlaşı-
lanlar.

4) Mahkeme kararı ile öğrencilik hukukunu kaybedenler.
Yapılacak inceleme ve değerlendirme neticesinde birinci fıkrada belirtilen çıkarılma

sebeplerinin tespiti halinde; öğrenci geri çağrılır ve hakkında Türk Silahlı Kuvvetleri Öğrenci
Disiplin Yönetmeliğine göre işlem yapılır. Okulla ilişiğinin kesilmesi hakkındaki karar, Millî
Savunma Bakanının onayı ile kesinleşir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 17 – Taraf ülkelerden birinde seferberlik ve savaş ilanı hallerinde; öğrenciler

Millî Savunma Bakanlığınca geri çağrılabilir.
Ayrıca, öğrencinin yabancı devlet harp okullarında başarılı olamayacağının veya bu-

lunduğu ortama uyum sağlayamayacağının, okul ve Türkiye Cumhuriyeti askerî ataşelikleri
raporlarına istinaden açıkça anlaşılması halinde; Millî Savunma Üniversitesi Rektörlüğü ve
kuvvet komutanlıklarının görüşü alınarak Millî Savunma Bakanlığınca geri çağrılmasına karar
verilebilir.

Birinci ve ikinci fıkralara göre geri çağrılan askerî öğrencilerin hangi okullarda, hangi
seviyeden öğrenime devam edecekleri kuvvet komutanlıklarının görüşü alınarak, Millî Savun-
ma Üniversitesi Rektörlüğünce belirlenir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 18 – Öğrencilerin; yabancı ülke harp okullarında öğrenime devam etme ola-

naklarının, iradeleri dışında bir nedenle ortadan kalkması halinde (sağlık, ikili anlaşma veya
protokolün fesih edilmesi ve benzeri) ve askerî öğrenci olma niteliklerini kaybetmemiş olmaları
şartıyla hangi okullarda ve hangi seviyede öğrenime devam edecekleri mensubu oldukları kuv-
vet komutanlıklarının görüşü alınarak Millî Savunma Üniversitesi Rektörlüğünce yapılacak
değerlendirme sonucuna göre tespit edilir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 19 – Öğrenciler; Millî Savunma Üniversitesi Rektörlüğü tarafından hazırlanan

yönergede belirlenecek usul ve esaslara göre, öğrenim gördükleri yabancı devlet harp okulla-
rının her akademik öğrenim yılının ara dönemleri sonunda (sömestir) ve akademik yıl sonunda
Türkiye’de oryantasyon eğitimine tabi tutulurlar. Oryantasyon eğitiminin bitiminde yabancı
devlet harp okullarındaki eğitim ve öğretimlerine dönerler. 11 inci maddede belirtilen izinler
oryantasyon eğitimi kapsamında değerlendirilmez.

Mezuniyetlerini müteakip yapılacak incelemeye göre; öğrencilerin, Türk harp okulla-
rına kıyasla eksik gördükleri dersler, Millî Savunma Üniversitesi Rektörlüğü tarafından çıka-
rılan yönergede belirtilen esaslara göre tamamlatılır.

Yabancı devlet harp okullarından mezun olan Türk öğrencilerine, Türk harp okulların-
dan mezun olan emsallerine uygulanan (sınıf okulu, görev öncesi, ileri ihtisas kursu) eğitimlerin
uygulanıp uygulanmayacağı ve uygulama şekli Millî Savunma Üniversitesi Rektörlüğü tara-
fından çıkarılan yönergede belirtilir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 20 – Öğrenciler, yabancı devlet harp okullarında öğrenimde bulundukları sü-

rece Millî Savunma Üniversitesi kuvvesinde gösterilir ve şahsi dosyaları buralarda bulundu-
rulur.

Yabancı devlet harp okullarından mezun olan öğrencilerin subaylığa nasıplarında 1325
sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi hükümleri uygulanır.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 23 – Bu Yönetmelik gereğince yönergelerde düzenlenecek hususlar, Yönet-

meliğin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar ile seçilme usul ve esasları, öğrenci durumunun
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takibi, izin, disiplin, ceza, öğrencilikten çıkarılma ve geri çağırılma, idari hususlar, öğrenimin
yarıda kesilmesi, eksik eğitim-öğretimin tamamlanması, hazırlık sınıfına ilişkin usul ve esaslar
bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde Millî Sa-
vunma Üniversitesi Rektörlüğü tarafından çıkarılan yönergede düzenlenir.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğe 23 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.

“Yönetmeliğin uygulanmasında sorumluluk
Madde 23/A – Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütler derhal Millî

Savunma Bakanlığının ilgili birimlerine bildirilir. Millî Savunma Bakanlığı bu tereddütleri gi-
dermeye yetkilidir.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 25 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.”
MADDE 22 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 23 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı

birlikte yürütür.
—— • ——

Tarım ve Orman Bakanlığından:
SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/6/2004 tarihli ve 25507 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Ürün-
leri Yetiştiriciliği Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin ikinci paragrafı
ile (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İl Müdürlüğü, ön izin için gerekli olan, müteşebbisin müracaat dilekçesi ile tesisin ku-
rulacağı yerin işaretlendiği 1/25.000 ölçekli harita, su ürünleri yetiştiriciliği ön etüt raporu, su
tahlil sonuç raporu, kroki ve müteşebbis tarafından temin edilmesi gereken diğer belgelerle
birlikte (Ek-4), uygun görüşünü de belirterek Balıkçılık ve Su ürünleri Genel Müdürlüğünden
ön izin talebinde bulunur. Ön izin talebi ile ilgili işlemler doksan gün içinde sonuçlandırılır.” 

“d) Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, su ürünleri yetiştiricilik ön iznini; tek
müracaat olması ve gerekli şartları taşıması halinde müracaat sahibine doğrudan, birden fazla
müracaat olması halinde ise, su ürünleri üretim yerinin veya bölgesinin ekolojik, ekonomik ve
sosyal özellikleri, üretilecek su ürünleri türleri, miktarı ve üretim tekniği, müracaat sahibinin
geçmişten beri o bölgeden veya bölgedeki başvuruya esas üretim yönteminden sağladığı geçim
faaliyeti, su ürünleri faaliyetiyle ilgili oluşturulan kooperatif, birlik ya da bir sivil toplum ku-
ruluşu altında müracaat etmiş olmaları, müracaat sayısı, müracaat sırası, aynı gerçek veya tüzel
kişilere ait birden fazla müracaat olup olmadığı gibi kriterleri dikkate alarak, oluşturacağı Mü-
racaat Değerlendirme Komisyonu marifetiyle proje değerlendirme, yarıştırma, ihale, kura ve
benzeri yöntemlerden birini veya birkaçını kullanarak verebilir. Müracaat Değerlendirme Ko-
misyonu; Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün ilgili genel müdür yardımcısı baş-
kanlığında, ilgili daire başkanı ve bu daire başkanlığından, en az biri su ürünleri mühendisi ol-
mak üzere iki teknik personel, su ürünleri üretim yerinin veya bölgesinin bulunduğu ilin il mü-
dürü veya il müdür yardımcısı ile ilgili şube müdürü ve bu şube müdürlüğünden bir su ürünleri
mühendisinden oluşur. Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ihtiyaç duyulması halinde,
ilgili kurumların temsilcilerini de Müracaat Değerlendirme Komisyonuna davet edebilir. Bu
bentte belirtilen usul çerçevesinde Müracaat Değerlendirme Komisyonu en fazla yedi üyeden
oluşur. Müracaat Değerlendirme Komisyonu üyelerinin birer oy hakkı vardır ve kararlar top-
lantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda ise Müracaat Değerlen-
dirme Komisyonu başkanının oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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Ticaret Bakanlığından:
TİCARET UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, ticaret uzman yardımcılarının mesleğe alınma, yetiş-

tirilme, tez ve yeterlik sınavları ile ticaret uzmanlığına atanma usul ve esaslarını; ticaret uzmanı
ve ticaret uzman yardımcılarının çalışma usul ve esasları, görev, yetki ve sorumlulukları ile di-
ğer hususları düzenlemektedir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka-

nununun ek 41 inci maddesi ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkan-
lığı Kararnamesinin 469 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Ticaret Bakanını,
b) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,
c) Bakan Yardımcısı: Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısını,
ç) Birim: Ticaret uzmanı/ticaret uzman yardımcısının görev yaptığı Ticaret Bakanlığı

merkez teşkilatı hizmet birimlerini,
d) Birim amiri: Ticaret Bakanlığı merkez teşkilatı birim amirlerini,
e) Genel Müdür: Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdürünü,
f) Genel Müdürlük: Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünü,  
g) Genel Müdür Yardımcısı: Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısını,
ğ) Giriş sınavı: Ticaret uzman yardımcılığı giriş sınavını,
h) Giriş sınavı komisyonu: Ticaret uzman yardımcılığı giriş sınavı komisyonunu,
ı) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını,
i) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
j) Taşra teşkilatı: Ticaret Bakanlığı gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri, ticaret il

müdürlükleri ile serbest bölge müdürlüklerini, 
k) Tez jürisi: Ticaret uzman yardımcısı tarafından hazırlanan tezi değerlendiren jüriyi, 
l) Uzman: Ticaret uzmanını,
m) Uzman yardımcısı: Ticaret uzman yardımcısını,
n) YDS/e-YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını/Elektronik Yabancı Dil Bil-

gisi Seviye Tespit Sınavını,
o) Yeterlik sınavı: Ticaret uzmanlığı yeterlik sınavını, 
ö) Yeterlik sınavı komisyonu: Ticaret uzmanlığı yeterlik sınavı komisyonunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Giriş Sınavı ve Uzman Yardımcılığına Atanma

Giriş sınavı
MADDE 4 – (1) Uzman yardımcıları, mesleğe özel yarışma sınavı ile alınır. Giriş sı-

navı, KPSS sonuçlarına göre belirlenen adaylar için Bakanlık tarafından yapılan yazılı ve sözlü
sınavdan oluşur.

Sayfa : 246                             RESMÎ GAZETE                             21 Ağustos 2020 – Sayı : 31220



(2) Yazılı sınav Bakanlık tarafından yapılabileceği gibi, sınavın tamamı veya bir bölümü
ÖSYM Başkanlığına veya Bakanlık tarafından belirlenen bir yükseköğretim kurumuna yaptı-
rılabilir. Yazılı sınavın ÖSYM Başkanlığına veya bir yükseköğretim kurumuna yaptırılması
halinde, sınava ilişkin hususlar protokol ile belirlenir. Sözlü sınav ise Bakanlık tarafından ya-
pılır.

Giriş sınavı duyurusu
MADDE 5 – (1) Giriş sınavının başvuru şartları, sınav konuları, ilk ve son başvuru ta-

rihi, başvuru evrakının temin edileceği yer, başvuru yeri, gerek görülmesi hâlinde öğrenim dal-
ları ve kontenjanları, öğrenim dalları itibarıyla atama yapılacak kadroların sınıfı, dereceleri,
sayıları, sınava çağrılacak aday sayısı, sınavın yeri, zamanı, değerlendirme yöntemi, başvuruda
istenen belge ve beyanlar sınava son başvuru tarihinden en az otuz gün önce Resmî Gazete’de,
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Bakanlık internet sitesinde yayımlanmak su-
retiyle duyurulur.

(2) Giriş sınavı duyurusunda yer alacak öğrenim dalları, 6 ncı maddenin birinci fıkra-
sının (c) bendinde sayılan fakülte ve bölümler arasından Bakanlık tarafından belirlenir.

Giriş sınavı başvuru şartları
MADDE 6 – (1) Giriş sınavına katılabilmek için;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları

taşımak,
b) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını dol-

durmamış olmak,
c) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının siyasal bilgiler, hukuk,

iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, mühendislik ve ziraat fakülteleri ile diğer fakültelerin
en az dört yıllık dış ticaret, uluslararası ticaret, uluslararası ticaret ve lojistik, lojistik yönetimi,
uluslararası lojistik ve taşımacılık, matematik ve istatistik bölümlerinden veya bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim ku-
rumlarından mezun olmak,

ç) Giriş sınavı duyurusunda belirtilen KPSS puan türünde veya türlerindeki asgari puanı
almış olmak,

d) Son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde Almanca, Arapça, Çince, Fransızca,
İngilizce, İspanyolca, Rusça dillerinin birinden YDS/e-YDS’den en az (C) seviyesinde olmak
üzere giriş sınavı ilanında belirtilen seviyede veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği
ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,

gerekir.
(2) Giriş sınavlarının yazılı veya sözlü aşamalarından herhangi birinden olmak üzere

toplam üç kez başarısız olan adaylar müteakip giriş sınavlarına başvuru yapamazlar.
Başvuru şekli ve yeri
MADDE 7 – (1) Son başvuru tarihi itibarıyla 6 ncı maddede belirtilen şartlara sahip

olan adaylar giriş sınavı başvurusunu, duyuruda belirtilen başvuru süresi içerisinde elektronik
ortamda yaparlar. Duyuruda belirtilen süre içinde elektronik ortamda yapılmayan başvurular
dikkate alınmaz. 

Giriş sınavına başvuracaklardan istenen belgeler
MADDE 8 – (1) Giriş sınavına başvuracaklardan Bakanlık internet sitesinde yayınla-

nacak Fotoğraflı İş Talep Formu istenir.
Giriş sınavı komisyonu
MADDE 9 – (1) Giriş sınavı komisyonu, Bakan tarafından görevlendirilen Bakan Yar-

dımcısı ya da Genel Müdür başkanlığında toplam beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Giriş
sınavı için birden fazla giriş sınavı komisyonu oluşturulabilir.
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(2) Bakan Yardımcısının giriş sınavı komisyonu başkanı olduğu durumlarda, Genel
Müdür veya Genel Müdür Yardımcısı giriş sınavı komisyonunun tabii üyesi olup kalan asıl ve
yedek üyeler birim amirleri ve bunların yardımcıları arasından; Genel Müdürün giriş sınavı
komisyonu başkanı olduğu durumlarda ise kalan asıl ve yedek üyeler birim amirleri ve bunların
yardımcıları arasından Bakan tarafından belirlenir.

(3) Giriş sınavı komisyonu üye tam sayısı ile toplanır. Giriş sınavı komisyonuna asıl
üyelerin herhangi bir nedenle katılamamaları hâlinde, yedek üyeler tespit sırasına göre katılır-
lar.

(4) Giriş sınavı komisyonu; 4 üncü maddenin ikinci fıkrası saklı kalmak üzere, yazılı
sınav sorularının hazırlanması ve cevapların değerlendirilmesi, sözlü sınavın yapılması, so-
nuçların ilan edilmesi, itirazların sonuçlandırılması ve sınavla ilgili diğer işlemlerin yürütül-
mesiyle görevlidir.

(5) Giriş sınavı komisyonu başkanı ve üyeleri, kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eş-
lerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil)
kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldıkları giriş sınavlarında görev alamazlar. Bunların
yerine yedek üyeler katılır.

(6) Giriş sınavı komisyonunun sekretarya görevi Genel Müdürlükçe yürütülür.
Yazılı sınav
MADDE 10 – (1) Yazılı sınava, öğrenim dalları itibarıyla atama yapılacak kadro sayı-

sının yirmi katından fazla olmamak kaydı ile KPSS başarı sırasına göre Bakanlık tarafından
belirlenen sayıda aday çağrılır. Çağrılan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı
yazılı sınava çağrılır. Çağrılan adayların isimleri sınavdan en az on beş gün önce Bakanlık in-
ternet sitesinde ilan edilir.

(2) Yazılı sınav, ihtiyaç duyulan öğrenim dallarına göre belirlenecek konulara ilaveten
genel ekonomi bilgisi ve yabancı dil konularında yapılır. Yazılı sınav konuları ve ağırlıkları
giriş sınavı duyurusunda belirtilir.

(3) Yazılı sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılmak
için her konu grubundan en az altmış puan alınması ve bunların ortalamasının en az yetmiş
puan olması gerekir. 

(4) Yazılı sınav sonuçları, öğrenim dalları itibarıyla Bakanlık internet sitesinde ilan edi-
lir. İlgililere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

Sözlü sınav
MADDE 11 – (1) Sözlü sınava, öğrenim dalları itibarıyla yazılı sınav puanı en yüksek

olan adaydan başlamak suretiyle giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sa-
yısının üç katı kadar aday, öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrı çağrılır. Ancak yazılı sınavda ba-
şarılı olan aday sayısının, ilan edilen kadronun üç katının altında olması halinde başarılı olan
tüm adaylar sözlü sınava çağrılır. Çağrılan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların ta-
mamı sözlü sınava çağrılır.

(2) Sözlü sınav duyurusu, Bakanlık internet sitesi üzerinden sınav tarihinden en az on
gün önce yapılır.

(3) Sözlü sınav için çağrılan adaylardan kendi el yazılarıyla bir sayfayı geçmeyecek
şekilde kompozisyon biçiminde hazırladıkları kısa özgeçmişlerini giriş sınavı duyurusunda be-
lirtilen şekilde Genel Müdürlüğe teslim etmeleri istenir.  

(4) Sözlü sınav, adayların;
a) Giriş sınavı duyurusunda belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
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ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek ayrı ayrı puan verilmesi suretiyle gerçekleştirilir.
(5) Adaylar, giriş sınavı komisyonu tarafından dördüncü fıkranın (a) bendi için elli

puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve ve-
rilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt
sistemi kullanılmaz. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, giriş sınavı komisyonu başkan ve
üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş
olması gerekir.

Ataması yapılacakların belirlenmesi
MADDE 12 – (1) Başarı puanı, yazılı sınav ile sözlü sınav notlarının aritmetik ortala-

ması alınarak belirlenir. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle giriş sınavı
duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl adayın ismi, öğrenim dalları iti-
barıyla ayrı ayrı belirlenir ve sınav sonuçları Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca,
sınav sonucu başarılı olan adaylara yazılı olarak bildirilir.

(2) Giriş sınavında bir öğrenim dalına ayrılan kontenjan sayısı kadar adayın başarılı
olamaması hâlinde Bakanlık, öğrenim dallarının kontenjanları arasında değişiklik yapabilir.

(3) Yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak ve başarı puanları dikkate alınmak kaydıyla,
giriş sınavı duyurusunda öğrenim dalları itibarıyla belirtilen kadro sayısının yarısını geçmemek
üzere, giriş sınavı komisyonu tarafından belirlenen sayıda yedek aday Bakanlığın internet si-
tesinde ilan edilir.

(4) Adayların başarı puanlarının aynı olması halinde sırasıyla yazılı puanı, giriş sınavına
başvurduğu KPSS puanı ve yabancı dil puanı yüksek olana öncelik tanınır.

Ataması yapılacaklardan istenen belgeler
MADDE 13 – (1) Giriş sınavını kazanan aday, talep edilen belgeleri sınav sonucunun

yazılı olarak bildirildiği tarihi takip eden on beş gün içinde Genel Müdürlüğe teslim eder.
(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve

atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep
edemez ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri
uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Bakan-
lığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.

Uzman yardımcılığına atanma
MADDE 14 – (1) Giriş sınavını kazanarak kendilerine yapılan bildirimi müteakip be-

lirtilen süre içinde istenilen belgeleri Genel Müdürlüğe teslim edenler, Bakanlık tarafından uz-
man yardımcısı kadrolarına atanırlar.

(2) Sınavda başarılı olup ataması yapılmayanlar, ataması yapılıp göreve başlamayanlar
veya herhangi bir nedenle görevden ayrılanlardan boşalan kadrolara, yeni bir sınav yapılana
kadar ve her hâlükârda bir yılı geçmemek kaydıyla 12 nci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca
belirlenen yedek listeden en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere atama yapılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmesi, Çalışma Düzeni, Görev ve Sorumlulukları

Uzman yardımcılarının yetiştirilmesi
MADDE 15 – (1) Uzman yardımcıları için; Genel Müdürlükçe, birimlerin görüşleri de

alınmak suretiyle bir eğitim planı hazırlanır. Mesleki ve uygulamalı eğitimin yer ve sürelerini
de belirten bu plan Bakan tarafından onaylanır.
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(2) Eğitim planında, uzman yardımcılarının yetişmelerini sağlamak üzere eğitim yapı-
lacak merkez, taşra ve yurt dışı teşkilâtındaki birimler ve süreleri belirtilir.

(3) Uzman yardımcılarına uzmanlığın gerektirdiği bilgi, beceri ve nitelikleri kazanma-
ları amacıyla verilen mesleki ve uygulamalı eğitimde; 

a) Bakanlığın teşkilat yapısı, görevleri, çalışma usul ve esasları hakkında bilgi ve tec-
rübe kazanmaya,

b) Bakanlığın görev alanına giren konulara ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuata ve
bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin bilgi ve becerileri kazanmaya, 

c) Mesleki konularda yazışma, rapor yazma, araştırma ve inceleme teknikleri konula-
rında gerekli bilgi ve yeteneği kazanmaya, 

ç) Bilgi, yetenek ve yeterliklerine göre yetişme ve gelişme yönünden gereken olanak-
ların sağlanması suretiyle mesleki konularda bilimsel ve teknik çalışma ile araştırma alışkan-
lığını kazanmaya,

yönelik çalışmalarda bulunulur. 
(4) Uzman yardımcıları, eğitim planı doğrultusunda Bakanlığın görev alanına giren ko-

nulara ilişkin bilgilerin kazandırılması amacıyla mesleki eğitime tabi tutulur.
(5) Mesleki eğitimlerini tamamlayan uzman yardımcıları, süresi altı aydan çok olmamak

üzere, iş ve işlemlerde görev almalarının yanı sıra kurs, seminer, staj ve konferans gibi eğitim
çalışmalarına katılımları yoluyla da uygulamalı eğitime tabi tutulabilir. Uygulamalı eğitim,
merkez teşkilatının yanı sıra taşra ve yurt dışı teşkilatında da verilebilir. Taşra veya yurt dışı
teşkilatındaki uygulamalı eğitim süresince her türlü tedbirin alınmasından ilgili bölge müdürü,
il müdürü, serbest bölge müdürü veya ticaret müşaviri/ataşesi sorumludur. 

(6) Uzman yardımcıları, göreve başlamalarını takip eden ilk iş gününden başlayarak
bu maddenin birinci fıkrasına istinaden hazırlanan mesleki ve uygulamalı eğitim planının bi-
timine kadar Genel Müdürlükte geçici görevlendirilir.

Uzman yardımcılarının çalışma düzeni 
MADDE 16 – (1) Mesleki ve uygulamalı eğitim sonrasında uzman yardımcıları Ba-

kanlığın görev alanına giren konularda çalıştırılmak üzere, merkez teşkilâtındaki hizmet bi-
rimlerinde bir uzman gözetiminde görevlendirilir.

(2) Uzman yardımcıları, eğitim sürelerinin bitmesini müteakip en az bir yıl, bağlı bu-
lunduğu daire başkanı veya daire başkanınca belirlenen uzmanın gözetimi altında ve diğer uz-
manlarla birlikte çalışmalarını yürütür.

Uzman yardımcılarının görev ve sorumlulukları
MADDE 17 – (1) Uzman yardımcıları;
a) Çalıştıkları birimin görevlerine ilişkin mevzuatın uygulanması, yorumlanması ve ge-

liştirilmesine ilişkin işlerin yapılması,
b) Görevlendirildikleri konularda yapılacak araştırma, inceleme ve diğer çalışmalar için

gerekli dokümanların toplanması ve ön hazırlıkların yapılması,
c) Görev alanına giren konulardaki ulusal ve uluslararası mevzuatın izlenmesi,
ç) Bakanlığın yurt içi ve yurt dışında düzenlenen toplantı, seminer, kurs ve konferans-

larda temsil edilmesi ve Bakanlık görüşü oluşturulmasına katkıda bulunulması,
d) Birimin görev alanı kapsamında, yerinde inceleme de dahil olmak üzere, araştırma

veya değerlendirme yapılması ve rapor hazırlanması,
e) Amirlerince verilen benzeri nitelikteki görevlerin yerine getirilmesi,
hususlarında görevlidir.
(2) Uzman yardımcıları bu Yönetmelikle kendilerine verilen görevlerin mevzuata uygun

olarak ve zamanında yerine getirilmesinden bağlı bulunduğu daire başkanı ve üstü amirlerine
karşı sorumludur.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yeterlik ve Uzmanlığa Atanma

Yeterlik süreci
MADDE 18 – (1) Uzman yardımcıları uzmanlığa atanabilmek için yeterlik sürecine

tabi tutulur. Yeterlik süreci tez savunması ve yeterlik sınavı olmak üzere iki aşamalıdır.
Uzmanlık tezi hazırlamaya hak kazanma 
MADDE 19 – (1) Uzman yardımcısı kadrosunda aylıksız izin, toplamı üç ayı aşan has-

talık ve refakat izni hariç olmak üzere, uzman yardımcısı olarak adaylıkta geçen süre dâhil on
sekiz ay süre ile Bakanlık birimlerinde fiilen çalışanlar, uzmanlık tezini hazırlamaya hak ka-
zanır.

Tez konusunun ve tez danışmanının belirlenmesi
MADDE 20 – (1) Uzman yardımcısı, uzmanlık tezi hazırlamaya hak kazandığı tarihi

takip eden otuz gün içinde Bakanlığın görev alanı ile ilgili konularda üç tez konusu belirleyerek
Bakanlıkça yayımlanacak Tez Hazırlama, Yazım ve İnceleme Yönergesinde belirtilen usullere
uygun şekilde birimine sunar ve ilgili birim amirinin onayı ile tez konusu belirlenir. Sunulan
tez konularının uygun görülmemesi veya belirtilen süre içerisinde uzman yardımcısının tez ko-
nusunu birimine sunmaması halinde, tez konusu birim amiri tarafından belirlenir. İlgili birim
amiri tarafından on gün içinde belirlenen tez konuları aynı süre içinde Genel Müdürlüğe bildi-
rilir.

(2) Uzman yardımcısı, kendisine rehberlik etmek üzere seçtiği tez danışmanını da tez
konuları ile birlikte birim amirinin onayına sunar. Tez danışmanı, daire başkanları veya mes-
lekte 10 yılını doldurmuş uzmanlar arasından seçilir. Tez danışmanı, aynı anda birden fazla uz-
man yardımcısına tez danışmanlığı yapamaz. İhtiyaç duyulması hâlinde, öğretim üyeleri veya
meslekte 10 yılını doldurmuş ve ilgili konuda uzmanlık sahibi diğer kamu kurumları personeli
de tez danışmanı olarak belirlenebilir. İlgili birim amiri tarafından belirlenen tez danışmanları
tez konuları ile birlikte Genel Müdürlüğe bildirilir.

(3) Uzman yardımcısının talebi halinde, belirlenen tez konusu veya tez danışmanı birim
amirinin uygun görmesi ile bir defaya mahsus olmak üzere değiştirilebilir. Tez konusunun veya
tez danışmanının değiştirilmesi uzman yardımcısına ek süre hakkı vermez.

Tez jürisi
MADDE 21 – (1) Tez jürisi uzman yardımcısının birim amirinin veya birim amirinin

yardımcısının başkanlığında, üyelerden biri Genel Müdürlükten olmak üzere en az daire baş-
kanı düzeyinde üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.

(2) Tez jürisi üye tam sayısı ile toplanır. Asıl üyelerin herhangi bir nedenle komisyona
katılamamaları hâlinde, yedek üyeler tespit sırasına göre komisyona katılırlar.

(3) Tez danışmanı, danışmanı olduğu tez ile ilgili olarak tez jürisinde bulunamaz. 
(4) Tez jürisinin sekretarya görevi Genel Müdürlükçe yürütülür.
Tezlerin hazırlanması
MADDE 22 – (1) Uzman yardımcısı, uzmanlık tezini bilimsel araştırma esaslarına, bi-

limsel çalışma etiğine ve Bakanlıkça hazırlanacak Tez Hazırlama, Yazım ve İnceleme Yöner-
gesine uygun olarak hazırlar ve ele aldığı konuya ilişkin kendi görüş, değerlendirme ve öneri-
lerini tezinde belirtir.

(2) Tezde yer alan görüş, değerlendirme ve önerilerin içeriği ve özgünlüğü tezi hazır-
layan uzman yardımcısına aittir. Bunlar, Bakanlığın kurumsal görüşünü yansıtmaz.

(3) Tez konusunun başka bir kurum veya kuruluşta uzmanlık, yüksek lisans, doktora
tezi veya başka bir ad altında aynı şekilde incelenip savunulmamış olması gerekir.
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Tezlerin teslimi 
MADDE 23 – (1) Uzman yardımcısı, tezin elektronik ortamdaki kopyasını ve tez da-

nışmanının değerlendirme raporunu, tez konusunun kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren
en geç bir yıl içinde birimi vasıtasıyla Genel Müdürlüğe iletir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen bir yıllık sürenin hesabında, aylıksız izin veya toplamı üç
ayı aşan hastalık ve refakat izinleri dikkate alınmaz.

(3) Süresi içinde tezini sunmayan uzman yardımcısına birim amiri tarafından toplam
altı ayı aşmamak üzere ek süre verilir. Bu durum, Genel Müdürlüğe ilgili birim tarafından yazılı
olarak bildirilir.

(4) Verilen ek süre içinde tezini sunmayan uzman yardımcısı, uzman yardımcısı unva-
nını kaybeder ve hakkında 29 uncu maddenin birinci fıkrası uygulanır.

Tezlerin değerlendirilme esasları
MADDE 24 – (1) Teslim edilen tez ve tez danışmanının değerlendirme raporu, Genel

Müdürlük tarafından tez jürisi üyelerine elektronik ortamda iletilir.
(2) Tez jürisi üyeleri, hazırlanan tezin 22 nci maddede belirtilen hususlara uygun olup

olmadığını Bakanlıkça hazırlanacak Tez Hazırlama, Yazım ve İnceleme Yönergesine göre in-
celer.

(3) Tezin jüri üyelerine teslimini müteakip en geç altmış gün içinde uzman yardımcısı
tezini jüri huzurunda savunur. 

(4) Jüri üyelerinin her biri, tez savunmasının ardından teze ilişkin puanlamasını yapar.
Yüz tam puan üzerinden yapılacak değerlendirmede, verilen notların aritmetik ortalaması en
az yetmiş puan olan tez, başarılı kabul edilir.

(5) Tez jürisi, her bir üyenin vermiş olduğu puan ile tezin başarılı veya yetersiz sayılma
nedenlerini içeren ve her üç üyenin de imzasını taşıyan bir değerlendirme raporu hazırlar ve
tez savunmasını müteakip en geç on beş gün içinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak iletir.

Tezin yetersiz bulunması
MADDE 25 – (1) Tezi yetersiz bulunan uzman yardımcısına bir hak daha tanınır. Uz-

man yardımcısı ikinci hakkını, başarısız olma gerekçesinin yer aldığı tez değerlendirme rapo-
runu dikkate alarak tezini düzeltmek suretiyle veya yeni bir tez konusunun belirlenmesini is-
teyerek kullanabilir. Uzman yardımcısı, tezinin uygun bulunmadığı hususunun kendisine teb-
liğinden itibaren beş gün içinde tercihini birimine bildirir ve bu tercih, birimi tarafından Genel
Müdürlüğe yazılı olarak bildirilir.

(2) Uzman yardımcısının tercih hakkını düzeltme yönünde kullanması hâlinde, Genel
Müdürlüğe yapılan yazılı bildirimden başlayarak üç ay içinde tezini düzeltir ve düzeltilmiş
tezin elektronik ortamdaki kopyasını Genel Müdürlüğe iletilmek üzere birimine teslim eder.

(3) Uzman yardımcısının tercih hakkını yeni bir tez konusunun belirlenmesi yönünde
kullanması hâlinde, tez konusunun kendisine tebliğinden başlayarak altı ay içinde tezini hazırlar
ve tezin elektronik ortamdaki kopyasını Genel Müdürlüğe iletilmek üzere birimine teslim eder.
Yeni tez konusunun belirlenmesi, 20 nci maddede yer alan hükümlere tabidir.

(4) Tez jürisi tarafından Tez Hazırlama, Yazım ve İnceleme Yönergesine göre intihal
yaptığı tespit edilen uzman yardımcısının tezi yetersiz sayılır ve uzman yardımcısı hakkında
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplin hükümleri uyarınca işlem tesis edilir. Bu du-
rumda uzman yardımcısı, 20 nci madde hükümlerine göre belirlenecek yeni tez konusunun
kendisine tebliğinden başlayarak altı ay içinde tezini hazırlar ve tezin elektronik ortamdaki
kopyasını Genel Müdürlüğe iletilmek üzere birimine teslim eder.

(5) İkinci, üçüncü ve dördüncü fıkralar uyarınca Genel Müdürlüğe iletilen tez, 24 üncü
madde çerçevesinde tez jürisi tarafından yeniden değerlendirilir.

(6) İkinci hakkında da tezi yetersiz bulunan uzman yardımcısı hakkında 29 uncu mad-
denin birinci fıkrası uygulanır.
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Yeterlik sınavı komisyonu
MADDE 26 – (1) Yeterlik sınavı komisyonu Bakan tarafından görevlendirilen Bakan

Yardımcısı veya Genel Müdür başkanlığında toplam beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. 
(2) Bakan Yardımcısının komisyon başkanı olduğu durumlarda, Genel Müdür veya Ge-

nel Müdür Yardımcısı komisyonun tabii üyesi olup kalan asıl ve yedek üyeler birim amirleri
ve bunların yardımcıları arasından; Genel Müdürün komisyon başkanı olduğu durumlarda ise
kalan asıl ve yedek üyeler birim amirleri ve bunların yardımcıları arasından Bakan tarafından
belirlenir.

(3) Asıl üyelerin herhangi bir nedenle komisyona katılamamaları hâlinde, yedek üyeler
tespit sırasına göre komisyona katılırlar.

(4) Yeterlik sınavı komisyonu; yazılı sınav sorularının hazırlanması ve cevapların de-
ğerlendirilmesi, sözlü sınavın yapılması, sonuçların ilan edilmesi, itirazların sonuçlandırılması
ve sınavla ilgili diğer işlemlerin yürütülmesiyle görevlidir. 

(5) Yeterlik sınavı komisyonu başkan ve üyeleri, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, üçüncü
dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısım-
larının veya evlatlıklarının katıldıkları yeterlik sınavlarında görev alamazlar. Bunların yerine
yedek üyeler katılır.

(6) Yeterlik sınavı komisyonunun sekretarya görevi Genel Müdürlükçe yürütülür.
Yeterlik sınavı ve değerlendirme
MADDE 27 – (1) Uzmanlık tezi yeterli bulunan ve uzman yardımcısı kadrosunda ay-

lıksız izin, toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izni hariç olmak üzere, uzman yardımcısı
olarak adaylıkta geçen süre dâhil en az üç yıl Bakanlık birimlerinde fiilen çalışan uzman yar-
dımcısı, yeterlik sınavına girmeye hak kazanır. Yeterlik sınavının, yeterlik sınavına girmeye
hak kazananlardan tez savunma süreci en geç sona eren uzman yardımcısının tezinin başarılı
bulunduğu tarihten azami üç ay sonrasına kadar gerçekleştirilmesi esastır.

(2) Yeterlik sınavı; ekonomi, uluslararası ekonomik ve ticari örgütler, gümrük ve dış
ticaret ile iç ticaret konularında temel bilgiler, mesleki yabancı dil, Bakanlığın görevlerine iliş-
kin mevzuat, teşkilat yapısı ile Bakanlığın görev alanına giren ve sınav ilanında belirtilen diğer
konulardan yazılı ve sözlü şeklinde yapılır. Sınav konuları yazılı sınav tarihinden en az iki ay
önce ilan edilir.

(3) Yazılı sınavın değerlendirilmesi yüz tam puan üzerinden yapılır. Yazılı sınavda ba-
şarılı sayılıp sözlü sınava girebilmek için en az yetmiş puan almak gerekir.

(4) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, yeterlik sınavı komisyonu başkan ve üyelerinin
yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması ge-
rekir.

(5) Yeterlik sınavı başarısı, yazılı sınav ile sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması
alınarak belirlenir. Yeterlik sınavı sonuçları, en yüksek puan alan uzman yardımcısından baş-
lamak suretiyle sıralanarak yeterlik sınavı komisyonu tarafından Genel Müdürlüğe gönderilir.

(6) Yeterlik sınavında başarılı olamayan veya sınava girmeye hak kazandığı hâlde ge-
çerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı
verilir. Sözlü sınavda başarısız olanlar, tekrar yazılı sınava alınmadan doğrudan sözlü sınava
alınır. Sınavda ikinci defa başarısız olan veya geçerli bir mazereti olmaksızın ikinci sınav hak-
kını kullanmayan uzman yardımcısı hakkında 29 uncu maddenin birinci fıkrası uygulanır.

Uzmanlığa atanma
MADDE 28 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olanların uzman kadrolarına atanabilme-

leri, yeterlik sınavı tarihinde geçerli olan veya yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde
alınmış bulunan Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Rusça dillerinin bi-
rinden YDS/e-YDS’den en az (C) seviyesinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği
ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeyi ibraz etme şartına
bağlıdır.
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(2) Uzmanlığa aynı tarihte atananların kıdem sıralamaları, yazılı ve sözlü sınav puan-
larının aritmetik ortalamasına göre yeterlik sınavı komisyonunca belirlenir. Söz konusu puan-
ların eşit olması halinde, kıdem sıralamasında yazılı sınav puanı dikkate alınır.

Uzman yardımcısı unvanını kaybetme
MADDE 29 – (1) Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayanlar, ikinci defa hazırla-

dıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci yeterlik sınavında da başarı gösteremeyenler, ikinci
yeterlik sınavı hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliği şartını yerine ge-
tirmeyenler uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve durumlarına uygun memur unvanlı kad-
rolara atanırlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Uzmanların Çalışma Düzeni ile Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Uzmanların çalışma düzenine ilişkin ortak hükümler
MADDE 30 – (1) Uzmanların daire başkanına bağlı olarak çalışmaları esastır.
Uzmanların görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 31 – (1) Uzmanlar, Bakanlığın görev alanına giren konularda çalıştırılmak

üzere, merkez teşkilatındaki hizmet birimlerinde görevlendirilir.
(2) Uzmanlar memuriyette geçirdikleri süre ve kıdem farkı olmaksızın bu unvanda bu-

lundukları süre boyunca,
a) Mevzuat ile Bakanlığa verilmiş olan görevlerin yürütülmesi ve Bakanlıkça yürütülen

çalışmaların gerektirdiği uzmanlık hizmetlerinin yapılması,
b) Bakanlığın görev alanı çerçevesinde araştırma ve incelemelerde bulunulması, proje

üretilmesi ve geliştirilmesi,
c) Mesleki mevzuat değişikliklerinin takip edilmesi, mevzuatın geliştirilmesi ile ilgili

çalışmalarda bulunulması ve mevzuatın uygulamada aksayan yönlerine ilişkin görüş ve teklif-
lerin bildirilmesi,

ç) Yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen toplantılar ve çalışmaların takip edilmesi,
gerekli görülen hâllerde mevzuata ilişkin taslakların hazırlanması ve görüşülmesinde katkıda
bulunulması ile Bakanlık içi ve kurumlar arası toplantı ve çalışmalara katılım sağlanması,

d) Mesleki konularda gelişmelerin ve yayınların takip edilmesi, gerekli dokümanların
toplanması ve bu konularda gereken çalışmalarda ve incelemelerde bulunulması,

e) Bakanlığın yurt içi ve yurt dışında düzenlenen toplantı, seminer, kurs ve konferans-
larda temsil edilmesi ve Bakanlık görüşü oluşturulmasına katkıda bulunulması,

f) Birimin görev alanı kapsamında, yerinde inceleme de dahil olmak üzere, araştırma
veya değerlendirme yapılması ve rapor hazırlanması,

g) Uzman yardımcılarının bilgi ve tecrübelerinin geliştirilmesine katkı sağlanması,
ğ) Amirlerince verilen benzeri nitelikteki görevlerin yerine getirilmesi,
hususlarında görevlidirler.
(3) Uzmanlar, verilen görevlerin mevzuata, plan ve programlara uygun olarak ve süre-

sinde yerine getirilmesinden bağlı bulunduğu daire başkanı ve üstü amirlerine karşı sorumlu-
durlar.

ALTINCI BÖLÜM
Ortak Hükümler

Hizmet içi eğitim
MADDE 32 – (1) Genel Müdürlük, uzman ve uzman yardımcılarının mesleki yeter-

liklerinin geliştirilmesini ve sürekliliğini sağlamak amacıyla doğrudan veya ilgili birim amir-
lerinin teklifi üzerine hizmet içi eğitim gerçekleştirebilir.
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(2) Uzman ve uzman yardımcıları, Bakanlıkça uygun görülen kurum dışı kurs ve ser-
tifika programı niteliğindeki eğitimlerden ve Bakanlıkça hazırlanan bir program dâhilinde ya-
bancı dil eğitiminden faydalanabilirler.

Yurt dışında eğitim ve görevlendirme
MADDE 33 – (1) Uzman ve uzman yardımcıları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek
Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik ile söz konusu
Yönetmelik çerçevesinde Bakanlıkça yürürlüğe konulacak ilgili yönetmelik kapsamında yurt
dışına eğitim amaçlı gönderilebilir.

(2) Uzmanlar, mesleki incelemelerde bulunmak amacıyla bir yıldan fazla olmamak üze-
re ilgili mevzuat ve Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar ile her yıl belirlenen kontenjan çer-
çevesinde yurt dışına geçici görevle gönderilebilir. Bu kapsamda, uzmanlar tarafından yurt dı-
şındaki geçici görev süresinin iki katı süre için Bakanlık merkez teşkilatında zorunlu hizmet
yapma taahhüdünde bulunulması gerekir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan sınavlara katılanlar, sınav so-

nuçlarının yayımlanmasından itibaren beş iş günü içinde sınav komisyonuna iletilmek üzere
Genel Müdürlüğe bir dilekçeyle başvurarak itiraz edebilirler. Sınav komisyonuna iletilen iti-
razlar, itiraz başvuru süresinin bitiminden sonraki beş iş günü içinde karara bağlanır ve sonuç
ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

(2) Sınav komisyonunun itiraz üzerine verdiği kararlar kesindir.
Uzmanlığa yeniden atanma
MADDE 35 – (1) Uzman unvanını kazandıktan sonra herhangi bir sebeple Bakanlıktaki

görevinden ayrılmış olup yeniden uzmanlığa atanmak isteyenler, boş kadro bulunmak ve uz-
manlığa atanmak için gereken şartları kaybetmemiş olmak kaydıyla, ihtiyaç ve kadro durumuna
göre uzman kadrolarına atanabilirler. 

Yönetmelikte yer almayan hususlar
MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda, 657 sayılı Devlet Memur-

ları Kanunu, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve
18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Gö-
revlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri
uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler
MADDE 37 – (1) 10/7/2012 tarihli ve 28349 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış

Ticaret Uzmanlığı Yönetmeliği ile 8/8/2012 tarihli ve 28378 sayılı Resmî Gazete’de yayımla-
nan Gümrük ve Ticaret Uzmanlığı Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Mevcut uzman yardımcıları
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla uzman

yardımcısı kadrosunda bulunanların tez savunması ve yeterlik sınavı bu Yönetmeliğin 37 nci
maddesi ile yürürlükten kaldırılan, tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.

(2) Birinci fıkra kapsamında oluşturulacak jüri ve komisyonlar, bu Yönetmelik hüküm-
lerine göre yerine getirilir.

Yürürlük
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:
ÖDEME HİZMETLERİNDE TR KAREKODUN ÜRETİLMESİ VE

KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ödeme hizmetlerinde TR Karekodun üretil-

mesi ve kullanılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik, 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutaba-

kat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun çerçevesinde
ödeme hizmeti kapsamına giren ve karekod kullanılarak yapılan ödeme işlemlerini kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 6493 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin üçüncü ve

altıncı fıkraları ile 18 inci maddesinin altıncı fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Alıcı: Ödeme işlemine konu fonun ulaşması istenen gerçek veya tüzel kişiyi,
b) Banka: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketini,
c) BKM: Bankalararası Kart Merkezi Anonim Şirketini,
ç) Dinamik karekod: Kullanılacak ödeme işlemine özel olarak üretilen ve tek kulla-

nımlık olan karekodu,
d) Gönderen: Kendi ödeme hesabından veya ödeme hesabı bulunmaksızın ödeme emri

veren gerçek veya tüzel kişiyi,
e) İşyeri: Bir mal veya hizmet bedeline ilişkin ödemenin Teknik Doküman kapsamında

üretilmiş karekodlar kullanılarak yapılmasını alıcı taraf olarak kabul eden gerçek veya tüzel
kişiyi,

f) İşyeri tarafından sunulan karekod: Müşterilerin, işyeri tarafından sunulan karekodu,
kullandıkları uygulama aracılığı ile okuması ve ödeme işlemini başlatması esasına dayanan
karekod modelini,

g) Karekod: Tarama usulü ile ödeme işlemlerinde kullanılmak üzere oluşturulan; alfa
numerik verileri, karakterleri ve simgeleri depolayan, bakana göre sol alt köşede, sol üst köşede
ve sağ üst köşede üç kare desen işaretleyiciden oluşan ve kare siyah-beyaz noktalar ya da pik-
seller şeklinde siyah ve beyaz modüllere sahip olan iki boyutlu kodu,

ğ) Karekod Üretici Kodu: TR Karekod üretebilmek için gerekli kodu,
h) Karekod Yönlendirme Sistemi: Karekodların ve içeriğinde yer alan bilgilerin ödeme

hizmeti sağlayıcıları arasında transfer edilmesini sağlayan altyapıyı,
ı) Kullanıcı: Karekod kullanarak ödeme yapan gerçek veya tüzel kişiyi,
i) Ödeme emri: Ödeme hizmeti kullanıcısı tarafından ödeme işleminin gerçekleşmesi

amacıyla ödeme hizmeti sağlayıcısına verilen talimatı,
j) Ödeme hizmeti: 6493 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde belirtilen hizmetleri,
k) Ödeme hizmeti sağlayıcısı: 6493 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen ku-

ruluşları,
l) Ödeme işlemi: Gönderen veya alıcının talimatı üzerine gerçekleştirilen fon yatırma,

aktarma veya çekme faaliyetini,
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m) Ödeme kartı: 23/2/2006 tarihli ve 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Ka-
nunu kapsamında ihraç edilen banka kartları ve kredi kartları ile 6493 sayılı Kanun kapsamında
ihraç edilen ödeme aracı niteliğindeki kartları,

n) Ödeme sistemi: Üç veya daha fazla katılımcı arasındaki transfer emirlerinden kay-
naklanan fon aktarımlarının gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla yapılan takas ve mutabakat
işlemleri için gerekli altyapıyı sunan ve ortak kuralları olan yapıyı,

o) Ödeme sistemi işleticisi: Ödeme sisteminin günlük işleyişinden sorumlu olan ve sis-
tem işletimi için gerekli olan faaliyet iznine sahip tüzel kişiyi,

ö) Statik karekod: İçeriği sabit olan ve birden fazla ödeme işleminde kullanılabilen ka-
rekodu,

p) Teknik Doküman: 6493 sayılı Kanun çerçevesinde ödeme hizmeti kapsamına giren
ve karekod kullanılarak yapılan her türlü işlem için karekod üretilirken uyulması gereken temel
ilke ve kuralları belirleyen bu Yönetmeliğe ekli “TR Karekod İlke ve Kuralları” başlıklı dokü-
manı,

r) TR Karekod: Teknik Dokümanda yer alan usul ve esaslara göre oluşturulan ve 6493
sayılı Kanun kapsamındaki ödemelerde kullanılabilecek olan karekodu,

s) TR Karekod işlemi: Teknik Dokümanda yer alan usul ve esaslara göre oluşturulan
karekod kullanılarak gerçekleştirilen ödeme işlemini,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

TR Karekod ve Karekod Yönlendirme Sistemi
TR Karekod ile yapılacak ödemeler
MADDE 4 – (1) 6493 sayılı Kanun çerçevesinde ödeme hizmeti kapsamına giren ve

karekod kullanılarak yapılan her ödeme işleminde, TR Karekod kullanılır.
(2) Banka, TR Karekod kullanılarak gerçekleştirilebilecek ödeme işlemlerine üst sınır

getirebilir.
(3) Banka, ödeme hizmeti sağlayıcıları, TR Karekod işlemlerinin gerçekleştirildiği sis-

tem işleticileri, işyerleri, dış hizmet sağlayıcıları gibi faaliyetleri karekod ile ödeme yapılma-
sıyla ilgili taraflardan gerekli bilgi ve belgeleri istemeye ve ihtiyaç halinde yerinde inceleme
yapmaya yetkilidir.

(4) Ödeme hizmeti sağlayıcısının, işyerlerinin, gönderenin, alıcının ve ilgili diğer ta-
rafların TR Karekod aracılığıyla başlatılan ödeme işlemleri ile ilgili, gerçekleşen ödeme işle-
minin mahiyetine bağlı olarak tabi olduğu diğer mevzuattan kaynaklanan sorumlulukları sak-
lıdır.

TR Karekod üretimi ve Karekod Üretici Kodu
MADDE 5 – (1) TR Karekod, Karekod Üretici Koduna sahip olan ödeme hizmeti sağ-

layıcısı ve Banka tarafından uygun görülen ödeme sistemi işleticisi tarafından üretilir.
(2) Birinci fıkra kapsamında üretilecek TR Karekod, Teknik Dokümanda yer alan ilke

ve kurallara uygun olarak üretilir.
(3) Ödeme hizmeti sağlayıcısı, TR Karekod üretimi konusunda dış hizmet alımı yapa-

bilir.
(4) Karekod Üretici Kodu, ödeme hizmeti sağlayıcısının ve Banka tarafından uygun

görülen ödeme sistemi işleticisinin talebi üzerine BKM tarafından belirlenir ve internet site-
sinde oluşturulacak listede duyurulur.

Teknik İlke ve Kurallar Rehberi
MADDE 6 – (1) TR Karekod kullanılarak belirli bir ödeme sistemi aracılığıyla ger-

çekleştirilecek işlemlere ilişkin iş akışlarını da içeren Teknik İlke ve Kurallar Rehberi, ilgili

21 Ağustos 2020 – Sayı : 31220                             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 257



sistem işleticisinin başvurusu üzerine Banka tarafından belirlenir. Banka, ödemeler alanının
gelişimi için gerekli görmesi durumunda, belirli bir ödeme hizmeti türü için de TR Karekod
kullanılarak gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin iş akışlarını içeren Teknik İlke ve Kurallar Reh-
berini hazırlamaya yetkilidir.

(2) Birinci fıkra uyarınca hazırlanacak Teknik İlke ve Kurallar Rehberinin dağıtım ve
paylaşım prosedürü Banka tarafından belirlenir.

Karekod Yönlendirme Sistemi
MADDE 7 – (1) TR Karekod ile gerçekleşecek ödeme hizmetlerine ilişkin süreçlerde

gerekli olması durumunda karekodun ve içeriğinde yer alan bilgilerin, ödeme hizmeti sağlayı-
cıları arasında transferini sağlamak üzere BKM tarafından Karekod Yönlendirme Sistemi ku-
rulur ve işletilir.

(2) Karekod Yönlendirme Sisteminin işletim kuralları, katılım şartları ve maliyet pren-
sibine göre ücretlendirme esasları dâhil olmak üzere bu maddenin uygulanmasına dair her türlü
usul ve esaslar Bankaca belirlenir ve internet sitesinde ilan edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

TR Karekod işlemlerinde ödeme hizmeti sağlayıcısının yetki ve sorumlulukları
MADDE 8 – (1) Ödeme hizmeti sağlayıcısı, TR Karekod kullanarak gerçekleştirilme-

sini sağlayacağı ödeme hizmetleri ile ilgili olarak, Teknik Dokümana uygun bir şekilde karekod
oluşturulmasını sağlamakla ve TR Karekodla yapılacak ödemelerin güvenli ve sorunsuz bir
şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

(2) Ödeme hizmeti sağlayıcısı, 4 üncü maddenin ikinci fıkrası kapsamında belirlenen
sınırları aşmamak kaydıyla, TR Karekod kullanılarak yapılacak ödeme işlemleri için üst sınır
belirleyebilir.

(3) Ödeme hizmeti sağlayıcısı, TR Karekodun üretilmesi esnasında mümkün olduğu
ölçüde karekod kalitesinin ve okunabilirliğinin yüksek olmasına özen gösterir ve karekod bü-
tünlüğünün korunmasını sağlar.

(4) Ödeme hizmeti sağlayıcısı, TR Karekod kullanılarak yapılacak ödeme işlemlerinin
karekodda yer alan bilgiler ile uyumlu şekilde gerçekleştirilmesinden ve ödeme işlemi gerçek-
leştirilirken karekodda yer alan bilgilerin bütünlüğünün korunmasından sorumludur.

(5) Ödeme hizmeti sağlayıcısı, statik karekod kullanılarak yapılacak ödeme işlemlerinde
karekodun fiziksel güvenliği ve okunabilirliğinin korunması amacıyla ihtiyaç duyulan tedbir-
lerin alınması için gerekli özeni gösterir ve işyeri tarafından gerekli tedbirlerin alınmasına iliş-
kin olarak çerçeve sözleşmede gerekli hükümlere yer verir.

(6) Ödeme hizmeti sağlayıcısının, karekod üretimi için dış hizmet alması halinde ger-
çekleşen ödeme işleminin mahiyetine göre ödeme hizmeti sağlayıcısının tabi olduğu mevzuatta
dış hizmet kullanımı ile ilgili yer alan hükümlere uyulur.

(7) TR Karekod işlemlerinde, ödeme işleminin gerçekleşmesinin ardından alıcının öde-
me hizmeti sağlayıcısı alıcıya, gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısı gönderene işlemin ger-
çekleştiğine dair telefon, kısa mesaj ya da uygulama gibi uygun yöntemlerle en kısa sürede
bilgi sağlamakla yükümlüdür.

TR Karekod işlemlerinde işyerinin sorumlulukları
MADDE 9 – (1) TR Karekod kullanılarak ödeme yapılmasına imkân sunacak işyeri,

ödeme işleminin karekod ile yapılabileceğine ilişkin ödeme hizmeti kullanıcılarını bilgilendir-
mekle yükümlüdür. Bu fıkra kapsamında yapılacak bilgilendirme Banka tarafından belirlenecek
gösterim şekline uygun şekilde yapılır.
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(2) TR Karekod kullanılarak ödeme yapılmasına imkân sunacak işyeri, TR Karekod iş-
lemlerinin karekodda yer alan bilgiler ile uyumlu bir şekilde gerçekleştirilmesi ve ödeme işlemi
yapılırken karekodda yer alan bilgilerin bütünlüğünün korunması konusunda gerekli özeni gös-
terir ve statik karekod kullanılarak yapılan ödeme işlemlerinde karekodun fiziksel güvenliği
ve okunabilirliğinin korunması amacıyla gerekli tedbirleri alır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yabancılık unsuru içeren işlemler
MADDE 10 – (1) Yabancı ülke mevzuatına göre ihraç edilen ödeme araçları kullanı-

larak yurt içinde yapılan, işlemin taraflarından birinin yurt dışında yerleşik olduğu ve ödeme
işlemi için yurt dışında yerleşik bir ödeme hizmeti sağlayıcısının altyapısından yararlanılan
karekodlu ödeme işlemleri için TR Karekod kullanılması zorunlu değildir.

Uygulama esasları
MADDE 11 – (1) Banka, bu Yönetmelik hükümlerini yorumlamaya, bu Yönetmelikte

yer almayan ya da açıklık bulunmayan konularda genel hükümleri de göz önünde bulundurarak
karar vermeye, uygulamayı düzenlemek ve yönlendirmek için tebliğ, genelge ve talimat ya-
yımlamaya yetkilidir.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Karekodla ödeme imkânı sağlayan ödeme hizmeti sağlayı-

cıları, kullanılan karekodları ve ilgili altyapılarını en geç 31/12/2021 tarihine kadar bu Yönet-
melik, Teknik Doküman ve sundukları ödeme hizmetinin bir ödeme sistemi aracılığıyla işlem
gerçekleştirilmesini gerektirmesi durumunda söz konusu ödeme sistemiyle ilgili hazırlanacak
Teknik İlke ve Kurallar Rehberi ile uyumlu hale getirmek zorundadır. Banka, bu süreyi bir yılı
geçmeyecek şekilde uzatmaya yetkilidir.

(2) İşyerlerine, ödeme kartları ya da Banka tarafından işletilen ödeme sistemleri aracı-
lığıyla ödeme kabul etme imkânı sunan ödeme hizmeti sağlayıcıları, en geç 31/12/2021 tarihine
kadar anlaşmalı oldukları işyerlerinde, Teknik Dokümanda yer alan, işyeri tarafından sunulan
dinamik karekod yöntemi kullanılarak ödeme yapılmasına olanak sağlayan altyapıyı oluştur-
makla yükümlüdür. Banka, bu süreyi bir yılı geçmeyecek şekilde uzatmaya yetkilidir.

(3) İşyerlerinin ödeme kartları ya da Banka tarafından işletilen ödeme sistemleri aracı-
lığıyla ödeme kabul etme esnasında ödeme hizmeti sağlayıcılarının sundukları ödeme altyapı-
sına ilave olarak farklı cihaz ve uygulamalar kullanması durumunda, kullanılan ilave cihaz ve
uygulamaların sahipleri de işyerinde Teknik Dokümanda yer alan işyeri tarafından sunulan ka-
rekod yöntemi kullanılarak ödeme yapılmasına olanak sağlayan altyapının en geç 31/12/2021
tarihine kadar oluşturulması için gerekli önlemleri alır. Banka, bu süreyi bir yılı geçmeyecek
şekilde uzatmaya yetkilidir.

(4) Banka, ödeme hizmeti sağlayıcısından, üçüncü fıkra kapsamında gerekli önlemleri
alma konusunda makul bir gerekçe sunmaksızın çaba göstermeyen işyerine sunduğu ödeme
altyapısı hizmetlerini durdurmasını istemeye yetkilidir.

Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Başkanı yürütür.
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Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan:
ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU EĞİTİM VE 

ARAŞTIRMA BURSLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/2/2014 tarihli ve 28913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk
Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Eğitim ve Araştırma Bursları Yönetmeliğinin 1 inci mad-
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
bünyesindeki Kurumlarca, Kurumların görev alanları çerçevesinde lisans, lisansüstü ve doktora
sonrası düzeyde yurt içinde ve yurt dışında örgün eğitim ve öğrenim görecek ve bilimsel araş-
tırma yapacaklara verilecek burslara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “lisans,”
ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Başvuru formları, bu Yönetmelik ile ilanda belirtilen şartlara uygunluk açısından
Kurumlar tarafından yapılan inceleme sonucunda burs almaya hak kazanan lisans öğrencileri,
Yüksek Kurum ve Kurumların genel ağ sayfalarında ilan edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 12 – (1) Hazırlık sınıfı dâhil lisans bursu en fazla beş, yüksek lisans bursu

iki, doktora veya buna eş değer eğitim bursu dört yıl süreyle verilir. Ancak Yönetim Kurulunun
kararıyla yüksek lisans bursu en fazla altı ay, doktora bursları ise en fazla bir yıla kadar uzatı-
labilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 13 – (1) Lisansüstü, doktora sonrası veya buna eş değer burs almaya hak

kazananlarla Kurum Başkanı arasında bir sözleşme imzalanır. Sözleşmede, her altı ayda bir
tez çalışmasının ilerleyişine dair bir raporu ve çalışma tamamlandığında bir kopyasını burs
veri tabanına kaydetmekle yükümlü olduğu, burs almaya hak kazanılan alanın ve tez konusunun
Yönetim Kurulunca kabul edilebilecek geçerli bir mazereti olmaksızın öğrenim boyunca de-
ğiştirilemeyeceği, öğrenim sonunda hazırlanan tezin basılı ve dijital bir suretinin Kuruma ve-
rileceği, aksi takdirde uygulanacak yaptırımlar, tezin basım hakkının öncelikle Kurumda olduğu
gibi hususlar yer alır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 14 – (1) Her Kurum bünyesinde, Bilim Kurulunca burs verilmesi kararlaş-

tırılacak alanlar için Bilim Kurulu üyeleri veya diğer öğretim üyeleri arasından, Kurum başka-
nının teklifi ve Yönetim Kurulu kararıyla en az beş kişilik alan çalışma grubu oluşturulur. Ku-
rum başkanı çalışma grubuna başkanlık eder.

(2) Alan çalışma grubu tarafından belirlenen burs alanları ve tez konuları Kurum tara-
fından Yönetim Kuruluna bildirilir. Verilecek burs sayısı, Kurumların stratejik planlarında be-
lirlenerek bir yıl önceki Nisan ayı sonuna kadar bütçe hazırlamakla sorumlu birime bildirilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkra-
ları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Mülakat sonucunun ilanından sonra istenilen belgelerin incelenmesi neticesinde
gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin bursları iptal edilir ve eğer ödeme yapıl-
mışsa bu tutarlar yasal faiziyle birlikte tahsil edilir.

(3) Doktora sonrası araştırma bursu hariç bursluya çalışmaya başladıktan sonraki ay
itibarıyla daha önce almakta olduğu burs miktarının yarısı ödenir.

(4) Bursların miktarları, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Burs almaya hak kaza-
nanların listesi Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bildirilerek
ödemeler bu Genel Müdürlük aracılığı ile yapılır.”
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MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) Burslunun aynı zamanda başka bir kamu kurum veya kuruluşundan burs aldığının
tespit edilmesi,”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Burs almaya hak kazanılan programın 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Ga-
zete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen azami süresi sona
erdiği halde tezini Kuruma teslim etmeyenlere ödenen burslar yasal faiziyle geri alınır.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kuru-

mu Başkanı yürütür.

—— • ——
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odasından:

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ZİRAAT MÜHENDİSLERİ
ODASI ANA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/4/2005 tarihli ve 25778 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mü-
hendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin 47 nci mad-
desinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Genel Merkezin bulunduğu il dışında, Oda Genel Kurulunda görev yapacak delege
sayısı beş ve daha fazla olan illerde, görev ve sorumluluk alanı o il ile sınırlı olmak koşulu ile
Oda Şubesi açılabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 53 – Oda çalışmaları, Şubesi olmayan illerde, İl Temsilciliği eliyle yürütülür.

Hesaplanan delege sayısı iki veya daha az olan illerde Temsilcilik, İl Temsilcisi ve Temsilci
yardımcısından oluşur. Hesaplanan delege sayısı üç veya dört olan illerdeki İl Temsilcilikle-
rinde, Temsilci ve Temsilci yardımcısı yanında, yazman ve sayman üyenin de yer aldığı beş
kişilik Yönetim Kurulu görev yapar. Temsilcilik açılan ilçelerde Oda çalışmaları, İlçe Temsilcisi
eliyle yürütülür.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin birinci fıkrasının ilk paragrafı ile
aynı fıkranın (a), (b), (c) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İl Temsilciliği ile İlçe Temsilciliği seçimleri aşağıda gösterilmiştir:”
“a) Oda Genel Merkezinin ve Şubelerinin bulunduğu iller dışındaki illerde iki yılda bir

Aralık veya Ocak ayı içinde ve Oda Yönetim Kurulunun belirleyeceği tarihte yapılacak seçim-
lerle, hesaplanan delege sayısı iki veya daha az olan illerde İl Temsilcisi ve Yardımcısı, ikiden
fazla olan illerde ise İl Temsilciliği Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri seçilir. Bu Yönetme-
liğin 58 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yapılanlar haricinde kalan seçimler Odanın
organ seçimlerinde geçerli kurallara göre yapılır. Seçim için ilan edilen ilk toplantıda ilde mev-
cut üyelerin salt çoğunluğu aranır, çoğunluk sağlanamazsa bir hafta sonraki toplantıda çoğunluk
aranmaz.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

14/2/2014 28913

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

8/7/2019 30825 (Mükerrer)
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b) Aynı toplantıda Oda Genel Kurulunda ili temsil edecek delegeler aynı yöntemle se-
çilir. İldeki üye sayısının delege çıkmasına yeterli olmaması durumunda sayıya bakılmaksızın
o il Genel Kurulda bir delege ile temsil edilir.

c) Herhangi bir nedenle bir ilde temsilci ve delege seçimi yapılamazsa; İl Temsilcisi
Oda Yönetim Kurulu tarafından atanır. Ancak, o yıl yapılacak Oda Genel Kuruluna o ili tem-
silen delege katılamaz.”

“e) İl Temsilciliği Yönetim Kurulu, beş üyeden oluşur. Kurulun ayrıca üye sayısı kadar
yedek üyesi bulunur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 67 – İl Temsilciliği Genel Kurulları, Oda Genel Kurulu için gerekli olan ve

bu Yönetmelikte düzenlenen koşullar tamamlanarak yapılır. Hesaplanan delege sayısının üç
veya dört olduğu illerde Genel Merkez kayıtlarına göre o il sınırları içinde görev yapan veya
oturan üyelerin listesi, 48 inci madde uyarınca, Genel Kuruldan en az onbeş gün önce görevli
o yer ilçe seçim kuruluna verilir ve İl Temsilciliğinde ilan edilir. Listelerin Seçim Kurulunca
onaylanarak kesinleştirilmesinden sonra, Genel Kurulun tarihi, yeri ve gündemi temsilcilikte
asılarak ve ilde yayımlanan bir günlük gazetede ilan edilerek üyelere duyurulur. İlanda, ilk top-
lantıda çoğunluk sağlanamaz ise, Genel Kurulun, çoğunluk aranmaksızın bir hafta sonra nerede,
hangi saatte yapılacağı da ayrıca belirtilir.

Genel Kurula ilde bulunan üyeler, 48 inci madde hükümleri uyarınca katılır ve oy kul-
lanır. Genel Kurulun ilk günü, aksine karar alınmadıkça, açık oyla Başkanlık Divanı seçilir.
Gündemde yer alan başka maddelerle temsilcilik çalışmaları görüşülür. İl Temsilcilik Yönetim
Kurulu için beş asil beş yedek aday belirlenir. Oda Genel Kuruluna İl adına katılacak delege
adayları da belirlenerek Seçim Kuruluna bildirim yapılır. Oda Genel Kurul delegeliği oda organı
sayılmadığından üyeler İl Temsilciliği Yönetim Kurulu üyelikleri yanında, aynı zamanda Oda
Genel Kurul delegeliğine de aday olabilir.

Genel Kurulun ikinci günü Seçim Kurulu denetiminde gizli oyla seçimler yapılarak, İl
Temsilcilik Yönetim Kurulunda görev alacak beş asil beş yedek üye ile Oda Genel Kuruluna
İl adına katılacak delege adayları belirlenir. Seçim sırasında 60 ıncı maddede belirtilen kurallar
uygulanır.

Seçim sonuçları, 65 inci madde uyarınca belirlenerek ilan edilir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 71 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.
“Mesleki bir faaliyette bulunmadan emekli ve maluliyet aylığı alanlardan, doğuştan ve-

ya sonradan, herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal yetilerini kalıcı olarak
çeşitli derecelerde kaybeden ve resmi sağlık kurumlarından alınan sağlık kurulu raporu ile %40
ve üzeri engelli olduğunu belgeleyenlerden ve gelir getirici bir işte çalışmadığını belgeleyen-
lerden çalışmadığı aylar için ödenti alınmaz.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Müktesep hak
Geçici Madde – Genel Kurul tarafından farklı bir karar alınmadığı sürece, bu Yönet-

meliğin yayımı tarihinden önce Yönetim Kuruluna sahip İl Temsilciliği veya Şube Başkanlığı
niteliğinde olan illerin bu nitelikleri devam eder.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.
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TEBLİĞLER

Sağlık Bakanlığından:
YATAKLI SAĞLIK TESİSLERİNDE YOĞUN BAKIM HİZMETLERİNİN 

UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

MADDE 1 – 20/7/2011 tarihli ve 28000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yataklı
Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğin
2 nci maddesinde yer alan “Kamu Hastaneleri Birliklerine” ibaresi “Sağlık Bakanlığına” şek-
linde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel

Kanununun 3 üncü ve ek 11 inci maddeleri ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gaze-
te’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararna-
mesinin 355 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (f) bentleri ile 508 inci maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan
“Kamu Hastaneleri Birliklerine” ibaresi “Bakanlığa” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendinin beşinci,
altıncı ve yedinci cümleleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“b) Yatak sayısı, on ve altında olan yoğun bakım servisleri tek servis olarak düzenle-
nebilir. Yatak sayısı, ondan fazla olan yoğun bakım servislerinin ise izolasyon odaları dışında;
en az dört, en çok on yataktan oluşan birden fazla servise ayrılması zorunludur. Tek kişilik oda-
lar halinde planlanmış yoğun bakım servisleri hakkında bu bendin ikinci cümlesi hükmü uy-
gulanmaz.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aşağıdaki
cümleler eklenmiştir.
“Yeni doğan yoğun bakım servislerinde aynı fiziki alan içinde en fazla yirmi kuvöz bulunabilir.
Yirmiden fazla kuvözü olan sağlık tesislerinde her yirmi kuvöze kadar ayrı fiziki alanda ayrı
bir servis yapılandırılır.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiştir.

“(1) İkinci, üçüncü ve dördüncü seviye yeni doğan yoğun bakım servisleri ile üçüncü
seviye erişkin ve çocuk yoğun bakım servislerinde en az bir tane temas izolasyon odası bulunur.
Üçüncü seviye erişkin ve çocuk yoğun bakım servislerinde ilk on iki yatağa kadar en az bir,
on iki yatak ve üzerinde her altı yatağa kadar en az bir ilave temas izolasyon odası oluşturulur.
Üçüncü seviye yeni doğan yoğun bakım servislerinde her yirmi yatağa kadar en az bir, dör-
düncü seviye yeni doğan yoğun bakım servislerinde ise her on beş yatağa kadar en az bir temas
izolasyon odası oluşturulur.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan
“müdür yardımcısı başkanlığında, yataklı tedavi kurumları şube müdürlüğünden” ibareleri
“başkan ya da başkan yardımcısı başkanlığında, sağlık hizmetleri başkanlığından” şeklinde;
dördüncü fıkrası ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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“(4) Yeni doğan yoğun bakım servislerinin tescili için görevlendirilecek komisyon, mü-

dürlüğün yetkilendireceği bir başkan ya da başkan yardımcısı başkanlığında, sağlık hizmetleri

başkanlığında görevli bir personel ile bir çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı ve bir neona-

toloji uzmanının katılımı ile oluşturulur. Çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanının bulunama-

ması durumunda enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı; neonatoloji uzmanının

bulunamaması durumunda tercihen yoğun bakım konusunda ya da neonatoloji konusunda de-

neyimli bir çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı görevlendirilir. Komisyonda görev yapacak

hekimler ilgili müdürlükçe belirlenir.”

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-

tirilmiştir.

“(1) Yoğun bakım servisleri; yatak kapasitesi, kabul ve tedavi edeceği hastaların özelliği

ve klinik durumu, sahip olduğu fiziki şartlar, bulundurulması zorunlu uzmanlık dalları ve uzman

tabip sayısı, tabip dışı personel sayısı ve niteliği, tıbbi araç-gereç ve donanım standartları ile

bünyesinde faaliyet gösterdiği sağlık tesisinin statüsü gibi ölçütler dikkate alınarak seviyelen-

dirilir. Bakanlık, planlama çerçevesinde yatak sayısını ve seviye tescillerini yeniden düzenle-

yebilir. Erişkin yoğun bakım servisleri birinci, ikinci ve üçüncü seviye; çocuk yoğun bakım

servisleri ikinci ve üçüncü seviye, yeni doğan yoğun bakım servisleri ise birinci, ikinci, üçüncü

ve dördüncü seviye, olarak seviyelendirilir. Dördüncü seviye yeni doğan yoğun bakım servis-

leri, seviye IV A ve seviye IV B olarak ayrı tescil edilir. Çocuk yoğun bakım servisleri haricin-

de; Ek-1 ve Ek-3’te yer alan yatak sayısı standartlarına göre birden fazla seviyede dağıtıma

uygun olan erişkin yoğun bakım ve yeni doğan yoğun bakım servisi bulunan sağlık tesislerinin

tamamında; Bakanlık planlamaları doğrultusunda uygun görülen en az iki seviyede yoğun ba-

kım servisi ya da yatağı bulunması zorunludur.”

MADDE 10 – Aynı Tebliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle ek-

lenmiştir. 

“Bünyesinde kalp merkezi kurulacak olan sağlık tesislerinde en az dört yataklı ikinci seviye

koroner yoğun bakım servisi bulunması gerekir.”

MADDE 11 – Aynı Tebliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “baştabip-

leri,” ibaresi “baştabipleri veya mesul müdürleri ile” olarak değiştirilmiş; ikinci fıkrasında yer

alan “baştabibine” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya mesul müdürüne” ibaresi eklenmiş

ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(4) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yoğun bakım hizmeti sunmak amacı ile açı-

lan yoğun bakım servislerinde, bu Tebliğe aykırılık tespit edilmesi hâlinde, kasıt, ihmal veya

kusur şüphesi bulunan ilgililer hakkında tabi oldukları ilgili mevzuata göre disiplin hükümleri

uygulanır.

(5) Özel sağlık tesislerinde açılan yoğun bakım servislerinde, bu Tebliğe aykırılık tespit

edilmesi hâlinde,  3359 sayılı Kanunun ek 11 inci maddesi hükümleri uygulanır.

(6) Bu Tebliğde belirlenen asgari standartların kaybedildiği denetim raporu ile tespit

edilen yoğun bakım servisleri, daha alt seviye yoğun bakım servisinin ya da servislerinin asgari

standartlarını sağlamaları durumunda, Bakanlıkça uygun bulunan seviye ya da seviyelerde ye-

niden tescil edilebilir.”
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MADDE 12 – Aynı Tebliğin geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde

yer alan “üç yıl süre ile” ibaresi “31/12/2022 tarihine kadar” şeklinde, dördüncü fıkrası aşağı-

daki şekilde değiştirilmiş; beşinci fıkrasında yer alan “31/12/2019” ibaresinden sonra gelmek

üzere “tarihinden başlayıp 31/12/2022” ibaresi, altıncı fıkrasına aşağıdaki cümle, aynı maddeye

ise aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(4) Faaliyette olan özel sağlık tesisleri bünyesindeki mevcut kalp ve damar cerrahisi

yoğun bakım servislerinin, yatak sayısı ile kalp ve damar cerrahisi uzman tabip asgari sayısını,

en geç 31/12/2022 tarihine kadar 9 uncu maddede belirtilen standarda uygun hale getirmesi

zorunludur. Bu birimlerin, Özel Hastaneler Yönetmeliğinin eklerinde Kalp ve Damar Cerrahisi

Yoğun Bakımı ile Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi için aranan asgari altyapı ve donanım

standartlarını taşıması, en az iki yatak ve bir izolasyon odası bulunması ve diğer şartlar bakı-

mından Tebliğin, üçüncü seviye yoğun bakım servisleri için belirlenen asgari standartlarına

uygun olması gerekir. Bünyesinde kalp merkezi kurulacak olan sağlık tesislerinin kalp ve damar

cerrahisi yoğun bakım servislerinde en az dört yatak ve bir izolasyon odası ile sağlık tesisi kad-

rosunda en az üç kalp ve damar cerrahisi uzmanı tabip bulunması gerekir.”

“Bu şartın sağlanamadığı denetim raporu ile tespit edilenlerin tescilleri geri alınır. Daha alt se-

viye yoğun bakım servisinin ya da servislerinin asgari standartlarını sağlaması durumunda,

Bakanlıkça uygun bulunan seviye ya da seviyelerde yeniden tescil yapılabilir.”

“(9) Bu fıkrayı ihdas eden Tebliğ ile 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendine ek-

lenen üçüncü ve dördüncü cümlelerin yürürlüğe girdiği tarihten önce ruhsat almış olan veya

ön izin ve ruhsatlandırma işlemleri devam eden hastanelerin yoğun bakım servisleri, en geç

31/12/2022 tarihine kadar söz konusu cümlelerdeki hükümlere uygun hale getirilir.

(10) Bu fıkrayı ihdas eden Tebliğ ile değiştirilen 15 inci maddenin birinci fıkrasının

yürürlüğe girdiği tarihten önce ruhsat almış olan veya ön izin ve ruhsatlandırma işlemleri devam

eden hastanelerin yoğun bakım servisleri, en geç 31/12/2022 tarihine kadar söz konusu fıkranın

beşinci cümlesi hükmüne uygun hale getirilir.”

MADDE 13 – Aynı Tebliğin Ek-1, Ek-2, Ek-3, Ek-4, Ek-5 ve Ek-6’sı ekteki şekilde

değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Tebliğ hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

20/7/2011 28000

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 18/2/2012 28208

2- 29/5/2013 28661

3- 16/8/2015 29447

4- 22/3/2017 30015

5- 1/2/2018 30319
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Ticaret Bakanlığından:

BOLİVARCI VENEZUELA CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ

İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA 

İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti menşeli bazı ta-

rım ürünleri ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının tahsisat yöntemi ile başvuru usul

ve esaslarının düzenlenmesidir. 

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 20/8/2020 tarihli ve 2842 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile

yürürlüğe konulan Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında

Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ile 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Ba-

kanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hak-

kında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar 

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde yer alan; 

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b) Beyanname sırasına göre tahsis yöntemi (BSGTY): Tarife kontenjanının; Bakanlık

tarafından firmalara, ithalatı gerçekleştirilecek eşyaya dair gümrük beyannamesi tescil numarası

sırası esas alınarak tahsis edildiği yöntemi,

c) Denetim Birimi: Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığını,

ç) Firma: Tarife kontenjanlarından faydalanmak üzere başvuruda bulunan, ticaret sici-

line veya esnaf ve sanatkâr siciline ve ilgili sanayi ve/veya ticaret odasına veya esnaf ve sanat-

kârlar odasına kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler ile tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluş-

ları,

d) Geleneksel ithalatçı: Referans döneminde tarife kontenjanı konusu maddeye ilişkin

ithalat performansı olan firmayı,

e) Genel Müdürlük: Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünü,

f) İthal lisansı: Talep toplama yöntemine göre tahsis edilecek tarife kontenjanı uygula-

ması kapsamında ithalat yapılmasını sağlamak üzere Bakanlıkça düzenlenen elektronik belgeyi,  

g) İthalat performansı: Firmanın başvurusunun değerlendirildiği tarihteki Bakanlık Bilgi

Sistemi verileri esas alınarak tespit edilen, tarife kontenjanı konusu maddede referans döne-

minde gerçekleştirdiği ithalat miktarını (tarife kontenjanı konusu maddeye ait ayrı bir gümrük

tarife istatistik pozisyonu (GTİP) bulunmaması halinde tarife kontenjanı açılan ilgili GTİP kap-

samında yapılan toplam ithalat miktarını),

ğ) Referans dönemi: Tarife kontenjanı başvurusunun yapıldığı yıl hariç son iki takvim

yılını, 

h) Sanayici: Referans döneminde tarife kontenjanı konusu maddeye ilişkin üretim per-

formansı ve/veya tüketim performansı olan (paketleme, ambalajlama, eleme, ayıklama hariç)

firmayı,
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ı) Talep toplama yöntemi (TTY): Başvuruların tarife kontenjanı dönemi başlangıcından

önceki 1 (bir) ay içerisinde yapıldığı ve başvuru döneminin bitmesini müteakip tarife kontenjanı

tahsisatı yapılabilecek nitelikteki başvuru sahibi firmalara, Bakanlıkça ilgili dağıtım kriterleri

çerçevesinde tarife kontenjanı tahsisatının yapıldığı yöntemi,

i) Tarife kontenjanı: Belirli bir dönem itibarıyla gümrük vergisinde ve/veya diğer mali

yüklerde indirim yapılan ya da muafiyet sağlanan ithalatın miktarını, 

j) Tarife kontenjanı başvuru dönemi: TTY’ye göre tahsisatı yapılan tarife kontenjanları

için tarife kontenjanı döneminin başlangıcından önceki 1 (bir) ayı, BSGTY’ye göre tahsisatı

yapılan tarife kontenjanları için ise tarife kontenjanı dönemi ile aynı dönemi,

k) Tarife kontenjanı dönemi: Tarife kontenjanı kapsamında ithalatın yapılabileceği be-

lirli bir dönemi,

l) Tüketim performansı: Firmanın, referans döneminde üretimde ham madde olarak

kullandığı tarife kontenjanı konusu maddenin (paketleme, ambalajlama, eleme, ayıklama hariç)

miktarını,

m) Üretim performansı: Firmanın, referans döneminde tarife kontenjanı konusu mad-

dede gerçekleştirdiği üretim (paketleme, ambalajlama, eleme, ayıklama hariç) miktarını,

ifade eder.

Tarife kontenjanı tahsisatı için başvuru ve başvuruların sonuçlandırılması

MADDE 4 – (1) Tarife kontenjanı tahsisat talebinde bulunan firmaların, Ek-1’deki tab-

loda yer alan tarife kontenjanlarından dağıtımı TTY’ye göre yapılacak olanlar için, tarife kon-

tenjanı döneminin başlangıcından önceki 1 (bir) ay içerisinde Bakanlığa müracaat etmeleri zo-

runludur. Dağıtımı BSGTY’ye göre yapılacak olanlar için gümrük beyannamesinin tescili es-

nasında tarife kontenjanından yararlanılacağının beyan edilmesi müracaat hükmündedir.

(2) BSGTY’ye göre dağıtılan tarife kontenjanı tahsisi gümrük beyannamesinin tescili

aşamasında ilgili muafiyet kodunun seçilmesi ile yapılır. 

(3) TTY’ye göre dağıtılan tarife kontenjanı taleplerine ilişkin başvurular, Bakanlık web

sitesinde (www.ticaret.gov.tr) yer alan “E-işlemler” linki altında yer alan “İthalat İşlemleri”

kısmında elektronik imza ile yapılır.

(4) TTY’ye göre dağıtılan tarife kontenjanı taleplerine ilişkin elektronik imza sahibi

kişilerin firmalar adına başvuru yapmak üzere yetkilendirilmesi, 27/12/2017 tarihli ve 30283

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği

(İthalat: 2017/3) çerçevesinde yapılır.

(5) TTY’ye göre dağıtılan tarife kontenjanı taleplerine ilişkin yapılan başvurularda,

üçüncü fıkrada belirtilen “İthalat İşlemleri” sayfasında bulunan “Başvuru İşlemleri”  ana başlığı

altındaki “Başvuru Girişi” ekranında Belge Türü olarak “TPS-0956-İthal Lisansı (Tarım-Ülke

Bazlı)”, Tebliğ/Karar olarak da bu Tebliğ seçilir. Başvuru formunun elektronik olarak doldu-

rulup Ek-2’de yer alan belgelerin tam ve eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra

yetkili kullanıcı tarafından elektronik imza atılması suretiyle başvuru tamamlanır. 

(6) Birden fazla tarife kontenjanı için başvuruda bulunacak firmaların her bir tarife kon-

tenjanı için ayrı bir başvuru yapması gerekmektedir.

(7) TTY’ye göre dağıtılan tarife kontenjanları için Bakanlık e-imza uygulamaları alt-

yapısında yaşanabilecek sıkıntılar nedeniyle başvuru yapılamaması halinde, başvurular Ek-3’te
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yer alan başvuru formu ile 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçeve-

sinde elektronik imzalı olarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi üzerinden Bakanlığa ile-

tilir.

(8) Bu Tebliğ kapsamında yapılan beyanın doğruluğuyla ve ithal mallarla ilgili incele-

meleri yapmaya veya yaptırmaya Bakanlık yetkilidir. Gerekli görülmesi halinde, elektronik

ortamda sunulan bilgi ve belgelerin asılları ile ilave bilgi ve belge istenebilir. 

(9) Ek-1’deki tabloda yer alan tarife kontenjanlarında, tahsisat önceliği bulunan kurum

ve kuruluşlar için Ek-2’de belirtilen belgeleri tam ve eksiksiz olarak ibraz etme veya başvuru

dönemi içerisinde müracaat etme şartı aranmaz.

(10) Ek-1’deki tabloda yer alan tarife kontenjanlarının tahsisatı için yapılan başvurulara

ilişkin eksiklikler tarife kontenjanı dönemi içerisinde tamamlanamaz ve eksikliklerin gideril-

mesi ile ilgili olarak firmalara Genel Müdürlükçe bildirim yapılmaz. 

(11) TTY’ye göre dağıtılan tarife kontenjanlarının her biri için, aynı firma tarafından

bir tarife kontenjanı başvuru döneminde tarife kontenjanı tahsisatı için sadece bir başvuru ya-

pılması esastır. Aksi durumda, değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki en son başvuru değer-

lendirmeye alınır.

(12) TTY’ye göre dağıtılan tarife kontenjanlarının tahsisatı için, Ek-2’de belirtilen bel-

geleri tam ve eksiksiz olarak içermeyen veya tarife kontenjanı başvuru dönemi içerisinde ya-

pılmayan veya Ek-1’deki tabloda ilgili tarife kontenjanının karşısında “Tahsisat Yapılacak Fir-

ma Türü” sütununda belirtilen nitelikte olmayan firmalar tarafından yapılan veya bu Tebliğ

hükümlerine istinaden adlarına ithal lisansı düzenlenmemesi hususunda yaptırıma tabi olan

firmalar tarafından yapılan başvurular olumsuz sonuçlandırılır. Ek-1’deki tabloda yer alan her-

hangi bir tarife kontenjanının tamamının tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşlara tahsis

edilmesi durumunda diğer firmalarca söz konusu tarife kontenjanına ilişkin yapılmış başvurular

olumsuz sonuçlandırılır. BSGTY’ye göre dağıtılan tarife kontenjanlarının tamamının tahsis

edilmesini müteakiben bir sonraki tarife kontenjanı dönemine kadar kontenjan dâhilinde güm-

rük beyannamesi tesciline sistem tarafından izin verilmez. 

(13) Dağıtımı TTY’ye göre yapılacak tarife kontenjanlarının tahsisatı için yapılan baş-

vurularda, başvuru konusu eşyaya ait en fazla 3 adet 12 haneli GTİP, madde ismi ve tarife kon-

tenjanı kapsamında ithal edilecek miktar bilgisinin her bir GTİP için başvuru formunda açık

biçimde yazılması zorunludur. Dağıtım sonucu her bir tarife kontenjanı kod numarası için firma

payına düşen miktar talep edilen GTİP’ler arasında dağıtılır.

Tarife kontenjanı tahsisat yöntemi

MADDE 5 – (1) Ek-1’deki tabloda “Tahsisat Yöntemi” sütunundaki;

a) “TTY” ibaresi, talep toplama yöntemi ile,

b) “BSGTY” ibaresi, beyanname sırasına göre tahsis yöntemi ile, 

ilgili tarife kontenjanının tahsis edileceğini ifade eder. 

Tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşlar

MADDE 6 – (1) Ek-1’de yer alan tabloda “Tahsisat Önceliği Bulunan Kurum ve Ku-

ruluşlar” sütunundaki;

a) “ESK” ibaresi, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünün,

b) “TMO” ibaresi, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün,
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c) “YTTSKB” ibaresi, Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin,

ç) “TŞF” ibaresi, Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün,

d) “TTKK” ibaresi, Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin,    

ilgili tarife kontenjanında tahsisat önceliği bulunduğunu ifade eder.

Tarife kontenjanı tahsisatı yapılacak firmalar 

MADDE 7 – (1) Ek-1’deki tabloda “Tahsisat Yapılacak Firma Türü” sütunundaki;

a) “Ü” harfi, üretim performansı olan sanayicilere,

b) “T” harfi, tüketim performansı olan sanayicilere,

c) “İ” harfi, geleneksel ithalatçılara,

ilgili tarife kontenjanının tahsis edileceğini ifade eder. 

Dağıtım kriterleri

MADDE 8 – (1) Firmalara başvurularında talep ettikleri tarife kontenjanı miktarından

daha fazla miktarda tahsisat yapılmaz.

(2) Tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşların talepte bulunması halinde, Ek-1’deki

tabloda yer alan tarife kontenjanlarının tamamı veya bir bölümü söz konusu kurum ve kuru-

luşlara tahsis edilebilir. Aksi durumda Bakanlıkça belirlenecek dağıtım kriterleri çerçevesinde

değerlendirmeye alınabilecek nitelikte başvuruda bulunan firmalara tahsis edilir. 

(3) Bakanlıkça belirlenecek dağıtım kriterleri çerçevesinde yapılacak dağıtımda her-

hangi bir firmanın talep ettiği miktardan daha fazla tahsisat hakkı oluşması halinde, firmanın

talep ettiği tarife kontenjanı miktarının tamamının tahsisatı yapılır ve tahsisat hakkının talep

edilen miktarı aşan kısmı, her defasında talep edilen tarife kontenjanı miktarından daha fazla

tahsisat hakkı oluşan firma/firmalar hariç tutularak diğer firmalar arasında aynı kriterlerle ye-

niden dağıtılarak tahsis edilir.

(4) Ek-1’deki tabloda yer alan tarife kontenjanları tahsisatı için yapılan ve değerlen-

dirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının,

tahsis edilebilecek toplam tarife kontenjanı miktarıyla aynı veya daha düşük olması halinde

talepler aynen karşılanır ve tahsisatı yapılmayan tarife kontenjanının dağıtımı Bakanlıkça ya-

yımlanacak yeni bir tebliğ ile yapılabilir. 

(5) Sanayici vasfı ile tarife kontenjanı tahsis talebinde bulunan firmaların ibraz ettikleri,

Ek-2’de belirtilen, “Sanayici vasfı ile müracaat edecekler için ibrazı gereken ek belgeler”in

tam ve eksiksiz olmaması halinde, anılan firmalar tarife kontenjanı tahsisatında sanayici vasfı

ile değerlendirilmez. Ancak, ilgili firmanın “Tüm başvurular için ibrazı gereken belgeler”i tam

ve eksiksiz olarak ibraz etmiş olması ve ilgili tarife kontenjanının sanayici vasfı olmayan fir-

malara da tahsis edilebilecek nitelikte olması halinde, söz konusu firmanın başvurusu sadece

bu kapsamda değerlendirilir.

(6) Ek-1’deki tabloda yer alan ve dağıtımı BSGTY’ye göre yapılan tarife kontenjanla-

rına ilişkin tahsisat, tarife kontenjanı konusu ürüne ilişkin gümrük beyannamesinin tescil numarası

sırası esas alınarak, beyan edilen miktarla sınırlı olmak kaydıyla sırasıyla sonuçlandırılır. Bu

şekilde tahsis edilen miktar toplam tarife kontenjanından düşüm yapılarak kontenjanın tamamı

tahsis edilir. Tarife kontenjanından faydalanmak üzere talep edilen miktarın mevcut tarife kon-

tenjanı miktarını aşması halinde sistem tarafından firmaya bilgilendirme mesajları verilir.
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İthal lisansı düzenlenmesi 
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde TTY’ye göre tarife

kontenjanı tahsisatı yapılan firma adına Bakanlıkça elektronik olarak ithal lisansı düzenlenir
ve başvuru formunda yer alan e-posta adresine bildirilir. Bildirimde Bakanlıkça elektronik or-
tamda (Tek Pencere Sistemi) verilen 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yer alır. Başvuru
sahibine ayrıca yazılı bildirim yapılmaz. Başvuru formunda firmaya ait doğru ve geçerli bir
e-posta adresinin bildirilmemesi halinde doğabilecek sorunlardan Bakanlık sorumlu tutulamaz.

İthal lisansı kullanımı
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamında Bakanlıkça düzenlenen ithal lisansları, ithal

lisansında belirtilen süre sonuna kadar geçerli olup bu süre kesinlikle uzatılamaz. 
(2) TTY’ye göre dağıtılan tarife kontenjanları kapsamında yapılacak ithalatta Bakan-

lıkça düzenlenen ithal lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır.
Bu Tebliğ kapsamında ithal edilecek maddeye ilişkin gümrük beyannamesinin, ithal lisansının
geçerlilik süresi içerisinde tescil edilmiş olması şarttır. 

(3) Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansıyla yapılacak ithalatta sadece ithal
lisansında kayıtlı miktar kadar ithalat için indirimli gümrük vergisi ve/veya diğer mali yükler
uygulanmak üzere ithalat yapılabilir. 

(4) İthal lisansı kapsamındaki ithalatın doğrudan ithal lisansı sahibi firma tarafından
yapılması zorunludur. İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez. 

(5) 9 uncu madde kapsamında yapılan bildirimde yer alan belge numarası ve belge
tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge
Tarihi” alanlarında beyan edilir. 

Yaptırım 
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılacak ithalat işlemlerine esas olan belge-

lerde tahrifat yapıldığının veya sahte belge kullanıldığının veya ithal lisansının üçüncü kişilere
devredildiğinin veya ithal işlemlerinde bu Tebliğ ile belirtilen diğer hususlara aykırı davranıl-
dığının Denetim Birimince tespiti halinde, yapılan tarife kontenjanı tahsisatı iptal edilir ve ken-
dilerine iptal işleminden itibaren 5 yıl süreyle bu Tebliğ çerçevesinde tarife kontenjanı tahsis
edilmez.

Diğer mevzuat hükümleri 
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ, tarife kontenjanı kapsamında ithalatı gerçekleşecek eş-

yanın ithalatının tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerinin uygulanmasını engellemez.
Yetki
MADDE 13 – (1) Bakanlık bu Tebliğ hükümlerine istinaden, genelgeler çıkarmaya,

izin ve talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve uygulamada
ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye yetkilidir. 

Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2020 yılına münhasıran, tahsisatı TTY’ye göre yapılan tarife

kontenjanlarından faydalanabilmek için, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 15 iş-
günü içerisinde Bakanlığa müracaat edilmesi gerekmektedir.

Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:
ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SAYI: 2020/15)

MADDE 1 – 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu
Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’in 10/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“Türk lirası zorunlu karşılık oranları, 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli mevduat/katılım fonu (yurt
dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç) ve 3 yıldan uzun vadeli diğer yükümlülükler (yurt
dışı bankalar mevduatı/katılım fonu dâhil) hariç tüm vade dilimlerinde yüzde 2 olarak uygula-
nır.” ibaresi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Türk lirası yükümlülükleri için aşağıdaki zorunlu karşılık oranları uygulanır:

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 10/A maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril-
miştir.

“(2) Kredi büyüme oranları bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen koşulları sağlayan
bankaların yabancı para yükümlülükleri için aşağıdaki zorunlu karşılık oranları uygulanır:

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yü-

rütür.
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Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

25/12/2013 28862

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 26/3/2014 28953

2- 25/7/2014 29071

3- 3/1/2015 29225

4- 12/3/2015 29293

5- 30/5/2015 29371

6- 29/8/2015 29460

7- 26/12/2015 29574

8- 9/1/2016 29588

9- 10/8/2016 29797

10- 7/9/2016 29824

11- 22/10/2016 29865

12- 1/11/2016 29875

13- 19/11/2016 29893

14- 26/11/2016 29900

15- 11/1/2017 29945

16- 8/11/2017 30234

17- 9/5/2018 30416

18- 9/8/2018 30504

19- 14/8/2018 30509

20- 22/12/2018 30633

21- 19/1/2019 30660

22- 16/2/2019 30688

23- 20/4/2019 30751

24- 11/5/2019 30771

25- 28/5/2019 30787

26- 22/6/2019 30809

27- 7/8/2019 30855

28- 20/8/2019 30864

29- 21/9/2019 30895

30- 9/12/2019 30973

31- 28/12/2019 30992

32- 18/1/2020 31012

33- 7/3/2020 31061

34- 18/3/2020 31072

35- 20/6/2020 31161

36- 18/7/2020 31189

Sayfa : 382                             RESMÎ GAZETE                             21 Ağustos 2020 – Sayı : 31220



YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

3 ADET MEKANİK VASITA TESİS CİHAZ OPERATÖRÜ HİZMET ALIMI İŞİ  
İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
Şirketimiz İstanbul Bölge Müdürlüğüne bağlı Lojistik Müdürlüğünde Elleçleme faaliyetlerinde 

kullanılan mobil dolu - boş konteyner vinçleri ile terminal çekici araçlarını kullanabilecek 3 adet 
Mekanik Vasıta Tesis Cihaz Operatörü hizmet alımı işinin 12 ay süreyle Temini. 

 
 6493/1-1 

—— • —— 
KATENER HATLARI İÇİN YEDEK MALZEME ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No  : 2020/421674 
1. İdarenin: 
a) Adresi  : TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi 
   Binbaşı Fazıl Bey Meydanı No:121/A 35220 
   Alsancak / İZMİR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0232 464 31 31/4931-0232 464 77 98 
c) Elektronik Posta Adresi : 3bolgesatinalmavestokkontrolihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 
d) İnternet Adresi : http://www.tcdd.gov.tr/ihaleler 
2. İhale konusu malın adı   
    ve  miktarı  : İhale dokümanında belirtilmiştir. 
3. Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

4. Tekliflerin TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 
Başkanlığına 31.08.2020 Pazartesi Günü Saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5. İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu 
bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD 
İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil)  250,00.- TL bedelle temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 6364/1-1 
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4 ADET ELEKTRONİK-DİJİTAL VAPORİZATÖR SİSTEMLİ VE ÜST DÜZEY HEDEF 

KONTROLLÜ ANESTEZİ CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinatörlüğü ihtiyacı “4 Adet Elektronik-Dijital Vaporizatör Sistemli ve Üst Düzey Hedef 

Kontrollü Anestezi Cihazı” Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan 

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

şartlar dahilinde, kapalı teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle isteklilerin kapalı teklif mektupları içinde sundukları fiyat teklifleri nihai tek 

teklif olacak olup, açık eksiltme uygulanmayacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, teknik şartname 

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

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

ihaleye teklif verecek olan firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini (130-TL) 

Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları 

gerekmektedir. 

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

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

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

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

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

belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 02.09.2020 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz IV No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5 - İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif 

mektuplarında belirtilecektir. 

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

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

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 

 6451/1-1 
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ARAÇ KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI MUHTELİF 5 ADET 

ARACIN 36 AY SÜRELİ AKARYAKIT HARİÇ YILLIK 30.000. KM KULLANIMLI 
KİRALANMASI HİZMETİ İHALESİ İLE İLGİLİ EK ŞARTLAR LİSTESİ 

1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için teklifleri kapsamında sunmaları gereken 
belgeler: 

a) Türkiye'de tebligat için adresi, 
b)Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi veya Esnaf ve Sanatkar Siciline Kayıt Belgesi, 
1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 

ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi veya Esnaf ve Sanatkar siciline kayıtlı 
olduğunu gösterir belge ile mesleki faaliyetten men edilmediğine dair belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi 
Odasından ilk ilan veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna 
dair belge ile mesleki faaliyetten men edilmediğine dair belge,  

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri 
vermesi, 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

ç) Teklif isteme mektubunda veya ihale dokümanında yazılı miktarda, Ofis adına 
düzenlenmiş bulunan geçici teminat, 

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 
noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

e) Müteferrik Kapsamda İç Piyasadan Yapılacak Taşıt Kiralama Hizmet Alımına Ait 
Ticari Şartname 10 uncu maddesinde yazılı esaslara göre hazırlanacak teklif mektubu, 

f) Gerçek veya tüzel kişilikte, temsile yetkili olanların ayrı ayrı, hileli iflas etmediklerine, 
12/04/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya 
örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet 
verme suçlarından dolayı hükümlü bulunmadıklarına, ilan tarihinden önceki beş yıl içinde, 
mesleki faaliyetlerden dolayı yargı kararıyla hüküm giymediğine dair adli sicil kaydı, 

g) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile 
diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan 
yasaklı olmadıklarına dair yazılı taahhütname, 

h) İflası ilan edilmiş, zorunlu tasfiye kararı verilmiş, borçlarından dolayı mahkeme idaresi 
altına alınmış, konkordato ilan etmiş durumda olmadıklarına dair belge, 

ı) İhale tarihinde, isteklinin kesinleşmiş ve vadesi geçmiş sosyal güvenlik primi borcunun 
olmaması, 

i) İhale tarihinde, kesinleşmiş ve vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair, bağlı olduğu 
vergi dairesinden alınmış belge, 

j) İhale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğu ve belgelerin tamam olup 
olmadığının istekli tarafından kontrol edilmesi ve tamamının aslına uygun olarak, içeriğindeki 
belgeleri gösteren bir dizi pusulasıyla birlikte teslim edilmesi ve Müteferrik Kapsamda İç 
Piyasadan Yapılacak Taşıt Kiralama Hizmet Alımına Ait Ticari Şartname ekindeki (Ek-2) yazılı 
taahhütname, 
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k) İlanda istenecek diğer belgeler ile varsa, istekli tarafından ihale dosyasına 
konulmasında fayda görülen sair evrak, 

2 - İhale konusu işin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 
değerlendirilmeyecektir. 

3 - Alternatifli teklifler ile konsorsiyum veya iş ortaklığı şeklinde verilen teklifler kabul 
edilmeyecektir. 

4 - İşbu ihale, isteklilerin ilk tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri ve devamında sözlü 
olarak tekliflerini sürdürebilmeleri şeklinde olacaktır. 

5 - Teklifler iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 
6 - Renault megane araçlar 0km, Toyota Corolla araç en az 2018 model en fazla 

50.000km olacaktır. 
7 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü (31.08.2020) saat 14.00’te evvela dış 

zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler 
incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç 
zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 
edilecektir. 

8 - Tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ve değişiklik 
yapılmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak, son teklif verme gününden üç (3) iş günü 
öncesine kadar yazılı olarak açıklama ve değişiklik talep edilebilir. Bu tarihten sonra yapılacak 
açıklama ve değişiklik talepleri ile doküman satın alınmadan yapılacak başvurular 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

9 - İhaleye iştirak edecek firmalar, ihale evrak bedeli olarak 130.-TL’yi Ofis 
veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırarak alacakları belgenin aslı ve bir suretini 
diğer belgelerle birlikte teklife ait dış zarf içine koyacaklardır. İhalenin bütünüyle iptali halinde, 
ihale doküman bedeli ilgili firmaya iade edilecektir. 

10 - Ödeme, her ay düzenlenecek firma faturası ile hak edişe ilişkin Kurumdan alınacak 
yazıya istinaden Müteferrik Kapsamda İç Piyasadan Yapılacak Taşıt Kiralama Hizmet Alımına 
Ait Ticari Şartname hükümleri dahilinde yapılacaktır. 

11 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda en az 6 ay vadeli geçici teminat verilecektir. Ofisimize tevdi edilecek olan geçici teminat 
Müteferrik Kapsamda İç Piyasadan Yapılacak Taşıt Kiralama Hizmet Alımına Ait Ticari 
Şartname ekinde (EK-3) yer alan örneğe uygun olarak verilecektir. 

12 - 4735 sayılı Kanunun 24. maddesinde belirtilen hususların oluşması halinde iş artışı 
veya eksilişi yapılabilecektir. 

13 - Teklifler, Katma Değer Vergisi hariç verilecektir. 
14 - İş bu ek şartlar listesinde hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri 

uygulanacaktır. 
İHALE KAYIT NUMARASI: 2020/424615 
OFİS’İMİZ BANKA HESAPLARI: 
- Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şb. : TR79 0001 0017 4537 7118 7650 07 
- Ziraat Bankası Ankara Merkez Şb. : TR37 0001 0000 0138 7755 3350 01 
- Vakıfbank Merkez Şb. : TR19 0001 5001 5800 7293 8232 2 
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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ihtiyacı ekli malzeme listesinde detayları belirtilen 
muhtelif 5 adet aracın 36 ay süreli, akaryakıt hariç yıllık 30.000.km kullanımlı olarak, Ofisimiz 
tip "Müteferrik Kapsamda İç Piyasadan Yapılacak Taşıt Kiralama Hizmet Alımına Ait Ticari 
Şartnamesi” ile ihale ek şartları hükümleri dâhilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan 
kiralanacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL EK ŞARTLAR LİSTESİNDE BELİRTİLMİŞTİR. 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz I Nolu Satınalma Daire 

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

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

c) İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, sipariş evrak bedeli ilgili 
firmaya iade edilecektir. 

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

3 - Teklifler, 31.08.2020 günü, saat 12.00’a kadar Genel Müdürlüğümüz, I Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki 
gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4 - İhale teklif dosyası içeriğine, talep takip numarası, ihale kayıt numarası ve iletişim 
bilgileri (e-posta ve varsa KEP dâhil) yazılacaktır. 

5 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri 
istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacak olup, uygun olmayan teklifler 
ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

6 - Teklifler ihaleye esas ticari şartnamenin 12. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 40 gün opsiyonlu olacaktır. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda en az 6 ay vadeli geçici teminat verilecektir. 

8 - İhale konusu araçların tamamı için teklif verilecek, kısmi teklif kabul edilmeyecektir. 
9 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen etmekte veya tercih ettiği 
istekliye vermekte serbesttir. 

 
MALZEME LİSTESİ 

KİRALANACAK ARAÇ ADET 
KULLANMA 

SÜRESİ 
RENAULT MEGANE 1.5 BLUE DCİ 115HP TOUCH DİZEL 

OTOMATİK (SİYAH RENK) 
4 

36 AY 
TOYOTA COROLLA 1.6 MULTİDRİVE S PASSION XPACK 

BENZİNLİ OTOMATİK (SİYAH RENK) 
1 

 6463/1-1 
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5 ADET AMBULANS SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Ofisimizce, T.C. Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ihtiyacını 

karşılamak amacıyla, KKTC’ye gönderilmesi planlanan, 5 adet 4x2 manuel vites Panelvan Tipi 
Dizel Ambulansın, Yerli Üretim Aracı olacak şekilde, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine 
uygun olarak, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesi hükümleri dahilinde, açık 
teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL EK ŞARTLAR LİSTESİNDE BELİRTİLMİŞTİR. 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz I Nolu Satınalma Daire 

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

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

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

3 - İhale teklif dosyası içeriğine, talep takip numarası, ihale kayıt numarası ve iletişim 
bilgileri (e-posta ve KEP dahil ) yazılacaktır. 

4 - Teklifler, 26.08.2020 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, I Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki 
gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

5 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’ de evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri 
istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacak olup, uygun olmayan teklifler 
ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

6 - İhale konusu aracın tamamı için teklif verilecek, kısmi teklif kabul edilmeyecektir. 
7 - Teklifler ihaleye esas ticari şartnamenin 6. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip 30 gün opsiyonlu olacaktır. 
8 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 
9 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu aracı ihale edip etmemekte, kısmen etmekte veya dilediği istekliye 
vermekte serbesttir. 

İHALE KAYIT NUMARASI: 2020 / 427887 
OFİS’İMİZ BANKA HESAPLARI: 
- Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şb. : TR79 0001 0017 4537 7118 7650 07 
- Ziraat Bankası Ankara Merkez Şb. : TR14 0001 0000 0137 7118 7666 59 
- Ziraat Bankası Ankara K.K.K. Şubesi : TR65 0001 0013 6837 7118 7666 49 
- Vakıfbank Merkez Şb. : TR19 0001 5001 5800 7293 8232 26 
 6494/1-1 
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250.000 KUTU HİDROKSİKLOROKİN SÜLFAT 200 MG FİLM TABLET 

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ihtiyacı "250.000 Kutu 

hidroksiklorokin sülfat 200 mg film tablet”, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi 

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

listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 
1. İHALE  EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

Başkanlığında  ücretsiz  olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, teknik şartname 

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

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

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

(140-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine 

yatırmaları gerekmektedir. 

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

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

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise 

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

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

belgeler bulunacaktır. 

3. Teklifler, 24.08.2020 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz IV 

No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

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

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5. İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif 

mektuplarında belirtilecektir. 

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

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

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 6498/1-1 
  

http://www.dmo.gov.tr/
http://www.dmo.gov.tr/
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1 KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü 

ihtiyacı "1 Kalem Cihaz ", Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan 

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

şartlar dahilinde, kapalı teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle isteklilerin kapalı teklif mektupları içinde sundukları fiyat teklifleri nihai tek 

teklif olacak olup, açık eksiltme uygulanmayacaktır. 

1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

Başkanlığında  ücretsiz  olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, teknik şartname 

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

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

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

(140,00 TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine 

yatırmaları gerekmektedir. 

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

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

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

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

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

belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3. Teklifler, 01.09.2020 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz IV 

No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

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

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5. İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif 

mektuplarında belirtilecektir. 

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

kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale 

etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir. 

 6499/1-1 
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2 KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Ankara Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihtiyacı "2 

Kalem Cihaz ", Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan malzeme 

listesine ve teknik şartnamesine uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar 

dahilinde, kapalı teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle isteklilerin kapalı teklif mektupları içinde sundukları fiyat teklifleri nihai tek 

teklif olacak olup, açık eksiltme uygulanmayacaktır. 

1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

Başkanlığında ücretsiz  olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, teknik şartname 

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

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

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

(Ekli Liste) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine 

yatırmaları gerekmektedir. 

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

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

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

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

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

belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3. Teklifler, 31.08.2020 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz IV 

No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

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

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

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

verilebilecektir. Ayrıca teklif  edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarında 

belirtilecektir. 

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

kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale 

etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir. 

 6500/1-1 
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MUHTELİF ARAÇ PARÇALARI VE MUHTELİF HURDA MALZEME 
SATILACAKTIR 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden: 
Teknik özellikleri ve durumu itibarıyla ihtiyaç fazlası olan Hurda Müdürlüklerimiz sahası 

ile farklı İl/İlçe, farklı Kurum/Kuruluşların depo/sahalarında bulunan aşağıda müfredatı kayıtlı 
muhtelif hurda malzemeler Kurum/Kuruluşların depo/sahalarından teslim-tesellüm edilmek üzere 
kapalı zarfla teklif alınarak ihale suretiyle aşağıda belirtilen tarihlerde satışa arz edilmiştir. 

Muhtelif araç parçaları, alüminyum, pik muh. paslanmaz hurdası, muh. sökümü ekonomik 
olmayan demir çelik malzeme hurdası, muh. elektrik motoru ve dinamosu hurdası, muh. Elektrik- 
elektronik, trafo ve trafo ekipmanları, tank, varil, tüp, kağıt, kesici ve ayırıcı, izolatör, tekne ve 
römorkör, konveyör bant lastiği, karkas vasfında dış lastik, yatak ve tekstil, demir çeliğe lastik 
akupleli Pad(takoz) ve tank mili, demir çeliğe lastik akupleli tank palet, ahşap, muh. PVC ve 
plastik, inşaat demiri hurdası, muh. tezgah ve alet hurdası, ateş tuğlası, demir çelik talaşı, yağ ve 
varil, motosiklet, soğutma sistemi, kompresör aksamları, jeneratör, muh. demir çelik, demir çelik 
konteyner ve diğer lastik hurdaları vb. muhtelif malzeme hurdaları. 

 
İHALE TARİHİ İHALE SAATİ İHALENİN YAPILACAĞI YER 

03 EYLÜL 2020 PERŞEMBE 14:00 MERKEZ/ANKARA 
08 EYLÜL 2020 SALI 14:00 MERKEZ/ANKARA 
10 EYLÜL 2020 PERŞEMBE 14:00 MERKEZ/ANKARA 
15 EYLÜL 2020 SALI 14:00 MERKEZ/ANKARA 
17 EYLÜL 2020 PERŞEMBE 14:00 MERKEZ/ANKARA 
22 EYLÜL 2020 SALI 14:00 MERKEZ/ANKARA 
24 EYLÜL 2020 PERŞEMBE 14:00 MERKEZ/ANKARA 
29 EYLÜL 2020 SALI 14:00 MERKEZ/ANKARA 

 
Şartnameler, Ankara MKE Hurda İşletmesi Pazarlama ve Satış Müdürlüğü, KIRIKKALE, 

Aliağa/İZMİR ve Seymen/İZMİT MKE Hurda Müdürlüklerinden temin edilebilir. 
TEKLİFLER EN GEÇ YUKARIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SAAT 14:00'E 

KADAR ANKARA MKE HURDA İŞLETMESİ PAZARLAMA ve SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜNE 
VERİLMİŞ OLACAKTIR. 

Geçici ve kesin teminatlar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen kapsam ve şekle 
uygun olacaktır. 

İşletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine 
yapmakta veya ihale mevzuunu parçalayıp ayrı ayrı yapmakta serbesttir. 

Daha geniş bilgi için aşağıdaki telefonlarımıza müracaat edilebilir. 
 

PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ: 0312 384 10 65 - 0312 384 03 07 / 175 - 161 - 163 - 162 
ALİAĞA HUR. MD. : 0232 625 11 20 / 128 - 129 - 130 
KIRIKKALE HUR. MD. : 0318 224 28 98 
SEYMEN HUR. MD. : 0262 341 37 97 / 124 - 126 

 6464/1-1 
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KAYA SAPLAMA MAKİNASI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
TTK İhtiyacı Olarak Kaya Saplama Makinası 4734 Sayılı Kanunun 3/g Maddesi 

Kapsamında Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 
1- İdarenin 
a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bağlık 

Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2   67090 
ZONGULDAK 

b) Telefon numarası : 0 372 259 40 00 (30 HAT), 0 372 252 40 00 (8 HAT) 
c) Faks numarası : 0 372 251 19 00 
2- İhale konusu işin nev’i 
a) niteliği, türü ve miktarı : KAYA SAPLAMA MAKİNASI, 2 adet 
b) teslim yeri : Yerli Yükleniciler için: Karadon TİM iş sahası. 
 : Yabancı Yükleniciler için: Sözleşmede belirtilen teslim 

limanı. 
c) teslim tarihi  : Siparişi takiben 120 takvim gününde teslimat yapılacaktır. 
3- İhalenin 
a) yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 
b) tarihi ve saati : 23/09/2020 Çarşamba saat 15:00 
c) dosya no : 946-TTK/1613 
4- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat, 
f) İdari şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş 
ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum 
beyannamesi, 

ı) İdari şartnamenin 16 ncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 
yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
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İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ( c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı 
ayrı verilmesi zorunludur. 

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan 
durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca 
kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler. 

j-Firmalar teklif ya da teslimat ile birlikte idari şartnamenin 7.3 maddesine uygun olarak 
aşağıdaki belgeleri verecektir; 

a) ATEX direktifine göre Avrupa Konseyince onaylanmış bir Akredite kuruluş tarafından 
tanzim edilen, malzemenin grup-1 gazlı (metan) ortamlara uygunluğunu gösteren ve ihale tarihi 
itibariyle geçerli belge, (Belgenin üzerinde geçerlilik tarihine ilişkin herhangi bir bilgi 
bulunmuyorsa belgeye ilave olarak belgenin ihale tarihi itibariyle geçerli olduğu belirtilen 
akredite kuruluşun yazısı) 

b) 2014/34/AT ye göre düzenlenmiş AB Uygunluk Beyanı (Declaration of conformity) 
k-Teknik şartnamenin 2.maddesinin tamamı ile 3.1 maddesinin cevaplandırıldığı ya da 

onaylandığı yazılı metin teklifle birlikte verilecektir. 
5- Bu ihalede kısmi teklif verilemeyecektir. 
6- İhale, bu Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere 

açıktır. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı 
teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı 
uygulanacaktır. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif mektubunda yer alan 
Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise 
teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli malı teklif eden yerli 
isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı 
belgesini sunması zorunludur. 

7- İhale dokümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa 
Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad. (Aşkabat Cad.) 19. Sok. 
No: 22 Bahçelievler/ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 30,00 TL karşılığı temin 
edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8- Teklifler 23/09/2020 Çarşamba saat 15.00 ‘e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı 
Bülent Ecevit Caddesi No: 125 Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve 
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden İdaremiz sorumlu 
değildir. 

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir. 

10- İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 
olmalıdır. 

12-Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13- Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir. 
13.1.1-İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
13.1.2-Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 
15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 6435/1-1 
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YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Çankırı Yakınkent Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan Çankırı Yakınkent Organize Sanayi Bölgesi 1. Etap alanına 
ait, YG-AG elektrik şebekesi yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli 
olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale 

edilecektir. 
1- İdarenin Adresi : Cumhuriyet Mah. Şehit N. Cinsoy Sokak 60. 

Yıl İşhanı No: 2 Merkez/ÇANKIRI 

2- İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : YG-AG Elektrik Şebekesi Yapım İşi  
b) Yapılacağı yer : Yakınkent / ÇANKIRI 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden 
itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi 
yapılarak işe başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 30/11/2021 tarihine kadar tamamlanacaktır.  
e) Keşif Bedeli (2020 TEDAŞ B.F. ile) : 8.677.000 TL 
f) Geçici Teminatı :    260.310 TL 

3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar 

Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154      
1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu  

  Çankaya- ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 03 / 09 / 2020 - Saat  10.00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

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

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

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

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 
Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 
Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
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4) İş Deneyim Belgesi. 
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

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

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo 
indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, dağıtım veya harici 
aydınlatma şebekesi yapımı işleridir. 

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

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

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

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

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin 
yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve 
sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali 
müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu 
gösteren, standart forma uygun belge, 

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

F) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen 
işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 
şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 
tevsik eden belge. 
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G) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

H) Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

I) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.  

J) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

K) İç Zarf. 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf, kapalı zarf içerisinde 

teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda 

istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 

10.00’a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154  1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği 

gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim 

edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5- İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7- İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154  1. Kat 155 nolu odasında veya 

Çankırı Yakınkent Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Cumhuriyet Mah. 

Şehit N. Cinsoy Sokak 60. Yıl İşhanı No:2 Merkez/ÇANKIRI adreslerinde görülebilir veya 500 

TL karşılığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar 

Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154  1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

8- İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

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

günü olmalıdır.  

10- KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 

ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye 

Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11- Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

 6417/2-2 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6495/1-1 
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Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6496/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6497/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASINA 

İLİŞKİN DÜZELTME İLANI 

 
 6508/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6509/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6538/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6538/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6538/3/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6538/4/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6538/5/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6538/6/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6538/7/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6529/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6530/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6535/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6536/1-1 
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KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemize 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Fakülte 

bünyesine tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır. 

Doktor Öğretim Üyesi başvurularında "KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyeliğine 

Yükseltme ve Atanma Kriterleri Yönergesi" uyarınca Yükseköğretim Kurulu tarafından 

belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 60 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim 

Kurulu tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından eşdeğer bir puan almış olmak 

gerekmektedir. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların, dilekçeleri ile birlikte 4 adet 

vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmişi, nüfus cüzdanı sureti, vukuatlı nüfus kayıt 

örneği, askerlik durumunu gösteren belge örneği, Yabancı Dil Sınav Belgesi, Lisans Belgesinin 

Onaylı örneği, Yüksek Lisans Belgesinin Onaylı örneği, Doktora Belgesinin Onaylı örneği, 

yurtdışı mezuniyeti için denklik belgesi, yayın listesi, yüksek lisans ve doktora tezleri, bilimsel 

çalışma ve yayınları, verdiği dersleri ve yönettiği doktora çalışmalarını kapsayan dört (4) takım 

dosya ile Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Mali İşler Direktörlüğü’ne başvuruda bulunmaları 

gerekmektedir. 

Başvurular şahsen veya posta yolu ile KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları ve 

Mali İşler Direktörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine 

yapılacaktır. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Eksik belgeli ve süresi 

içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Duyurulur. 

İlk Başvuru Tarihi : 20.08.2020 

Son Başvuru Tarihi : 04.09.2020 

 

BİRİM BÖLÜM/ALAN UNVANI SAYISI ARANAN ŞARTLAR 

Hukuk 

Fakültesi 

Özel Hukuk 

Bölümü / 

Medeni Hukuk 

Anabilim Dalı 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak. 

Özel Hukuk Anabilim Dalı Medeni 

Hukuk alanında Doktorasını almış 

olmak. Bu alanda ve Spor Hukuku 

alanında yayın ve çalışmaları olmak. 

 6527/1-1 
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Ege Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi 
alınacaktır 

Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları 
taşımaları gerekmektedir. 

PROFESÖR kadrosuna müracaat edecek adaylar; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim 
dalını belirten dilekçelerine, özgeçmiş, nüfus cüzdan fotokopisi, bir adet fotoğraf, askerlik 
belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi), yayın listesi, yabancı 
dil belgesi, bilimsel çalışma, eser ve yayınlarını içeren 6 adet PDF formatında hazırlanmış olan 
USB bellek ve 1 adet dosya ile Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır. 

DOÇENT kadrosuna müracaat edecek adaylar; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim 
dalını belirten dilekçelerine, özgeçmiş, nüfus cüzdan fotokopisi, bir adet fotoğraf, askerlik 
belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi), yayın listesi, yabancı 
dil belgesi, bilimsel çalışma, eser ve yayınları içeren 4 adet PDF formatında USB bellek ve 1 adet 
dosya ile Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır. 

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrosuna müracaat edecek adaylar; başvurdukları birim, 
bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine, özgeçmiş, nüfus cüzdan fotokopisi, bir adet 
fotoğraf, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora belgesi), yayın listesi, 
yabancı dil belgesi, bilimsel çalışma, eser ve yayınları içeren 4 adet PDF formatında USB bellek 
ve 1 adet dosya ile ilgili Fakülte Dekanlığına şahsen başvuracaklardır. 

NOT: 
1-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin 

onaylanmış olması şarttır. 
2-Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 
3-Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı 

kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini vermeleri gerekmektedir. 
4-Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Başvuru Koşullarına https://personeldb.ege.edu.tr 

adresinden ulaşabilirsiniz. 
5-İlanımız “www.ege.edu.tr” adresinde yayınlanacaktır. 
 

EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI 

KURULUŞ BÖLÜM 
ABD/ASD/ 
PROGRAM 

KADRO 
DERECE 

KADRO 
UNVAN 

KADRO 
ADET 

İLAN ŞARTI 

Birgivi İslami 
İlimler 

Fakültesi 

Felsefe ve 
Din 

Bilimleri 
Din Bilimleri 1 PROFESÖR 1 

Felsefe ve Din Bilimleri 
alanında doçent olmak. 
Hıristiyanlık tarihi ve katolik 
kilisesi hakkında çalışmaları 
bulunmak. 

Birgivi İslami 
İlimler 

Fakültesi 

İslam Tarihi 
ve 

Sanatları 

Siyer-i Nebi ve 
İslam Tarihi 

1 DOÇENT 1 

İslam Tarihi ve Sanatları 
alanında doçent olmak. İslam 
şehir tarihçiliği üzerine 
çalışmaları olmak. 

Birgivi İslami 
İlimler 

Fakültesi 

Temel 
İslam 

Bilimleri 
Tefsir 1 PROFESÖR 1 

Temel İslam Bilimleri alanında 
doçent olmak. Konulu Tefsir ve 
Tefsir usulü alanlarında 
çalışmaları olmak. 
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Birgivi İslami 
İlimler 

Fakültesi 

Temel 
İslam 

Bilimleri 

Kelam ve İslam 
Mezhepleri 

Tarihi 
4 

DR.ÖĞR. 
ÜYESİ 1 

Temel İslam Bilimleri alanında 
doktora yapmış olmak. İslam 
Düşüncesi ve Matüridi 
hakkında çalışmaları olmak. 

Birgivi İslami 
İlimler 

Fakültesi 

Temel 
İslam 

Bilimleri 

Arap Dili ve 
Belagatı 5 

DR.ÖĞR. 
ÜYESİ 1 

Temel İslam Bilimleri alanında 
doktora yapmış olmak. Yazma 
eserler ve kitap kültürü 
hakkında çalışmaları 
bulunmak. 

Birgivi İslami 
İlimler 

Fakültesi 

Temel 
İslam 

Bilimleri 

Kur'anı Kerim 
Okuma ve 
Kırâat İlmi 

5 
DR.ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

Temel İslam Bilimleri alanında 
doktora yapmış olmak. Kur'an-ı 
Kerim Okuma ve Kıraat İlmi 
alanında ders vermiş olmak. 

Birgivi İslami 
İlimler 

Fakültesi 

Temel 
İslam 

Bilimleri 
Hadis 4 DR.ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

Temel İslam Bilimleri alanında 
doktora yapmış olmak. Hadis 
ve Usulune dair çalışmaları 
bulunmak. 

 6449/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden: 
3194 Sayılı İmar Kanunu’nun ilgili hükümlerine uygun olarak görev ve sorumluluklarını 

yerine getirmedikleri idarelerince tespit edilen aşağıdaki yapı müteahhitlerinin yetki belge 
numaraları, aynı Kanun’un 42 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası doğrultusunda, karşılarında 
yazılı İl Müteahhitlik Yetki Belge Komisyon Kararları ve sürelerle iptal edilmiştir. 

- Aydın ili, 11 pafta, 0 ada, 9276 parsel– Nilgün YAVAŞ (0009110055370248) - 
24.07.2020 tarihli ve bila sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararları ile 1 (bir) yıl. 

- Bursa ili, H21C10A1B pafta, 3563 ada, 5 parsel– Çobanyıldızı Yapı Malzemeleri Mob. 
ve Ahşap Ürün İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. (0016311671234748) ve Mustafa ÇOBANOĞLU - 
07.07.2020 tarihli İl Yetki Belge Komisyonu Kararları ile 1 (bir) yıl. 

- Bursa ili, H22D07C1A pafta, 589 ada, 71 parsel - Bilal YİĞİT (0016110270277011) - 
06.07.2020 tarihli İl Yetki Belge Komisyonu Kararları ile 5 (beş) yıl. 

- İstanbul ili, G22B01A1D pafta, 8875 ada, 9 parsel - Muradiye TUZAK/Yurt Taşımacılık 
Muradiye Tuzak (0034112586954357) - 21.07.2020 tarihli ve 01 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu 
Kararları ile 1 (bir) yıl. 

- Yalova ili, 30P2B pafta, 2576 ada, 6 parsel - Sürer Beton Parke İnşaat Elektrik Enerji 
Mad. Gayrimenkul İth. İhracat San. Tic. Ltd. Şti. (0004313030782365) ve Gülay SÜRER - 
27.05.2020 tarihli ve 10 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararları ile 1 (bir) yıl. 

- Gaziantep ili, 19J-2C pafta, 6242 ada, 12 parsel (A,B ve C Blok) - Ercan Çavdar 
Gayrimenkul İnşaat Yapı San. ve Tic. Ltd. Şti. (0027312945760431) ve Mehmet Ercan 
ÇAVDAR - 09.06.2020 tarihli ve İPTAL-2020-27-007,008 ve 009 sayılı İl Yetki Belge 
Komisyonu Kararları ile 1 (bir) yıl. 

- Aydın ili, 17L-II pafta, 6350 ada, 27 parsel - Ayten ÇELİMLİ - Çelimli Yapı 
(0009112569435522) - 14.08.2020 tarihli ve bila sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararları ile 1 
(bir) yıl. 

Söz konusu yapı müteahhitlerinin yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması 
dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 

Yetki belge numarası olmayan gerçek ve tüzel kişiler ile şirket ortaklarının yetki belge 
numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde iptal süresince verilmemesine, 

Karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 6452/1-1 
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Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI 

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek 
üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına 
İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, 5 (beş) Sözleşmeli 
Bilişim Personeli alınacaktır. 

Başvuruda bulunacak adayların 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında 
(KPSS) KPSSP3 puanı ile son beş yıl içinde yapılan İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye 
Tespit Sınavı (YDS) veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavına (sınavlarına) girmiş olması 
gerekmekte olup, yazılı ve sözlü sınavlara çağrılacak adayların belirlenmesinde; KPSS P3 
puanının %70’i ile YDS veya denkliği kabul edilen Yabancı Dil Sınav puanının %30 u alınarak 
oluşturulacak olan toplam puan temel alınacaktır. (Belge ibraz etmeyenlerin KPSS puanı 70, 
yabancı dil puanı ise sıfır (0) olarak değerlendirilecektir.) 

Sınava çağırılacak adayların sıralaması en yüksek toplam puandan en düşük toplam puana 
doğru yapılacak olup, ilan edilen bilişim personeli sayısının 10 (on) katı kadar aday sınava 
çağrılacaktır. 

POZİSYONLARA GÖRE ALINACAK KİŞİ SAYISI VE ÜCRET TABLOSU 
 

İş Tanımı 
Alınacak 

Kişi Sayısı 

Sınava 
Çağırılacak 
Aday Sayısı 

Çalışma 
Süresi 

Aylık Brüt 
Sözleşme 

Ücreti Katsayı 
Tavanı 

Öğrenim Durumu 

Yazılım Proje 
Yöneticisi 

1 10 
Tam 

Zamanlı 
4 katına kadar 

Genel Şartlar 1-(b) 
bendinde belirtilen 

bölümler 

Kıdemli 
Yazılım 

Geliştirme 
Uzmanı 

1 10 
Tam 

Zamanlı 
3 katına kadar 

Genel Şartlar 1-(b) 
bendinde belirtilen 

bölümler 

Yazılım 
Geliştirme 

Uzmanı 
2 20 

Tam 
Zamanlı 

2 katına kadar 
Genel Şartlar 1-(c) 

maddesinde belirtilen 
bölümler 

Sistem ve Ağ 
Uzmanı 

1 10 
Tam 

Zamanlı 
2 katına kadar 

Genel Şartlar 1-(c) 
maddesinde belirtilen 

bölümler 

 
I. BAŞVURU ŞARTLARI  
A- GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)  
1) Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatlarında kurulu bulunan büyük ölçekli 

bilgi işlem birimlerinde istihdam edilecek personelin, 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz 

olması, 
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b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri 
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt 
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması, 

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik 
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji 
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara 
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından 
mezun olması, 

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya 
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda (Değişik ibare: RG-2/5/2012-
28280) ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık 
mesleki tecrübeye sahip bulunması (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 
657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal 
güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği 
belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır), 

d) (Mülga: RG-2/5/2012-28280) 
e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi 

sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri, 
zorunludur.  

2) Kamu kurum ve kuruluşları birinci fıkrada belirtilenler dışında personelde özel 
nitelikler arayabilir. 

B- ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) 
a) İlan edilen pozisyonlara başvurularda adayın hangi unvana başvurduğunu beyan etmesi 

gerekmektedir.  
b) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise 

muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf veya 1 yıl süre ile ertelemiş olmak. 
1) Yazılım Proje Yöneticisi (1 kişi – 4 katına kadar) 
a) En az 10 (on) yıl yazılım geliştirme projelerinde görev yapmış olmak, bu sürenin en az 

5 (beş) yılını yazılım takım lideri veya yazılım proje yöneticisi olarak çalışmış olmak. 
b) C#. NET ile web tabanlı uygulama geliştirme konusunda deneyim sahibi olmak. 
c) SCRUM metodolojisini yönettiği projelerde uygulamış olmak,  
ç) Nesne yönelimli programlama ve yazılım mühendisliği teknolojileri hakkında iyi 

derecede bilgi sahibi olmak,  
d) .NET framework (4.0 ve üstü) platformu konusunda deneyim sahibi olmak, 
e) Windows servisleri konusunda deneyim ve bilgiye sahip olmak,  
f) XML web servisleri, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak, 
g) HTML5, CSS, JavaScript, JQuery gibi web teknolojileri konusunda deneyim sahibi 

olmak,  
ğ) ASP.NET MVC ve ASP.NET Web Forms teknolojileri konusunda deneyim sahibi 

olmak,  
h) Microsoft Project, Redmine, JIRA proje yönetim araçlarından en az birinde deneyim 

sahibi olmak,  
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ı) Veri tabanlarının optimize edilmesi, güvenlik kontrollerinin yapılması, veri tabanı 
kullanım metotlarının denetlenmesi ve düzenlenmesi konularında deneyim sahibi olmak,  

i) Veri ambarı modellemesi, oluşturulması ve veri toplama süreçlerinde deneyimli olmak,  
j) Kurumun Bilgi Yönetim Sistemi ve diğer uygulamalara entegrasyonu ve yetkisiz 

kişilerce alınmasını engellemek amacıyla güvenlik altına alan mekanizmanın tasarımını ve 
programlamasını yapabilmek,  

k) ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Standartları konusunda bilgi ve deneyim sahibi 
olmak,  

l) Sanallaştırma teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak ve VMWare veya HyperV 
ürünlerinde deneyimli olmak,  

m) LDAP ve Microsoft Sharepoint Server konularına deneyimli olmak. 
n) Proje yönetimi eğitimi almış olmak, tercihen Project Management Professional (PMP) 

sertifikasına sahip olmak,  
o) Yazılım ekibini bir projenin planlama, analiz, tasarım, geliştirme, uygulama ve 

değerlendirme aşamalarında koordine edebilecek, yönetebilecek yeterlilikte olmak,  
ö) İş paylaşımı yapabilecek ve gerektiğinde takım üyelerine destek olabilecek düzeyde 

teknik bilgi ve donanıma sahip olmak, süreç yönetim araçları konusunda deneyimli olmak,  
p) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının 

teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda deneyim sahibi olmak,  
r) Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda deneyimli olmak,  
s) Bellek yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak ve performans çalışması ile uygulamada 

gerekli görülen noktalara müdahale edebilmek,  
ş) Hata kayıtlarını tutma, hata ayıklama ve hatalara çözüm üretme konusunda deneyim 

sahibi olmak.  
t) Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda Bilişim Personeli olmalarına engel bir 

durumu bulunmamak,  
u) "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli 

Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen özlük 
hakları ve diğer kuralları kabul etmek, 

ü) Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve 
problem çözme yeteneklerine sahip olmak, 

2) Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (1 kişi - 3 katına kadar)  
a) En az 5 (beş) yıl yazılım geliştirme projelerinde görev yapmış olmak,  
b) C#. NET ile web tabanlı uygulama geliştirme konusunda deneyim sahibi olmak. 
c) Nesne yönelimli programlama ve yazılım mühendisliği teknolojileri hakkında iyi 

derecede bilgi sahibi olmak,  
ç) Çok katmanlı mimaride yazılım geliştirmiş olmak,  
d) .NET framework (4.0 ve üstü) platformu konusunda deneyim sahibi olmak,  
e) Windows servisleri konusunda deneyim ve bilgiye sahip olmak,  
f) XML web servisleri, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak,  
g) HTML5, CSS, JavaScript, JQuery gibi web teknolojileri konusunda deneyim sahibi 

olmak,  
ğ) ASP.NET MVC ve ASP.NET Web Forms teknolojileri konusunda deneyim sahibi 

olmak,  
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h) Entity Framework ve LINQ ile yazılım geliştirmiş olmak,  
ı) Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda deneyim sahibi 

olmak,  
i) Transact-SQL bilgisine sahip olmak,  
j) TFS veya GitHub konularında deneyim sahibi olmak, 
k) Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,  
l) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olmak,  
m) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak, 
n) Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve 

problem çözme yeteneklerine sahip olmak, 
o) İş paylaşımı yapabilecek ve gerektiğinde takım üyelerine destek olabilecek düzeyde 

teknik bilgi ve donanıma sahip olmak, süreç yönetim araçları konusunda deneyimli olmak,  
ö) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının 

teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda deneyim sahibi olmak,  
p) Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda deneyimli olmak,  
r) Bellek yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak ve performans çalışması ile uygulamada 

gerekli görülen noktalara müdahale edebilmek,  
s) Hata kayıtlarını tutma, hata ayıklama ve hatalara çözüm üretme konusunda deneyim 

sahibi olmak.  
3) Yazılım Geliştirme Uzmanı (2 kişi - 2 katına kadar) 
a) En az 3 (üç) yıl yazılım geliştirme projelerinde görev yapmış olmak, 
b) C#. NET ile web tabanlı uygulama geliştirme konusunda deneyim sahibi olmak. 
c) Nesne yönelimli programlama ve yazılım mühendisliği teknolojileri hakkında iyi 

derecede bilgi sahibi olmak,  
ç) Çok katmanlı mimaride yazılım geliştirmiş olmak, 
d) .NET framework (4.0 ve üstü) platformu konusunda deneyim sahibi olmak,  
e) XML web servisleri, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak,  
f) HTML5, CSS, JavaScript, JQuery gibi web teknolojileri konusunda deneyim sahibi 

olmak,  
g) ASP.NET MVC ve ASP.NET Web Forms teknolojileri konusunda deneyim sahibi 

olmak,  
ğ) Transact-SQL bilgisine sahip olmak,  
h) TFS veya GitHub konularında deneyim sahibi olmak, 
ı) Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,  
i) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olmak,  
j) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak, 
k) Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve 

problem çözme yeteneklerine sahip olmak, 
4) Sistem ve Ağ Uzmanı (1 kişi – 2 katı) 
a) Orta ve büyük ölçekli işletmelerin BT departmanlarında kurum çalışanı veya bu 

kurumlara danışmanlık yapan firma personeli olarak, en az 3 (üç) yıl network alanında ( Omurga 
ve kenar ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, içerik filtreleme, yük dengeleyici, merkezi kablosuz ağ 
kontrol cihazı(Access Point Controller), NAC gibi ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı) 
çalışmış olmak. 
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b) Son 10 yıl içerisinden aşağıdaki sertifikalardan en az 1'sini almış olduğunu belgelemek: 
a. Cisco Certified Network Professional (CCNP) 
b. Huawei Certified Network Professional (HCNP) 
c. Enterprise Routing and Switching, Specialist (JNCIS-ENT) 
c) Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), 

Sanal Özel Ağ (VPN),Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1X ağ teknolojileri 
konularında tasarım, uygulama ve hata çözme konularında bilgi ve tecrübeye sahip olmak, 

ç) Yerel Alan Ağ (LAN) ve Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN) erişim güvenliği 
konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

d) Ağ anahtarlama cihazları, yönlendiriciler, Erişim Noktası (Access Point) ve Erişim 
Noktası Kontrol Cihazları (Access Point Controller) , Yeni Nesil Güvenlik Duvarı (NGFW Next 
Generation Firewall) sistemlerinin kurulum, konfigürasyon ve yönetimi hakkında bilgi ve tecrübe 
sahibi olmak, 

e) RADIUS, NAC (Network Access Control) teknolojisi ve donanımları hakkında bilgi ve 
tecrübe sahibi olmak, 

f) Ağ İzleme (Network Monitoring) araçlarının kurulumu, yönetimi ve raporlama 
konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

g) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) 
yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

ğ) Ağ cihazlarının güvenliği ve iş sürekliliği konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
h) En az 2 (iki) üreticinin (Cisco, Alcatel, Enterasys, Huawei, Juniper, HP vb. uluslararası 

kabul görmüş) ağ ürünleri ile çalışmış olmak, 
ı) TCP/IP, Ethernet, Layer-2 teknolojileri, P2P Metro Ethernet servisleri hakkında bilgi ve 

tecrübe sahibi olmak, 
i) Bilgi Güvenliği konusunda çeşitli güvenlik açığı, tehdit ve bilgi sistemleri saldırıları 

konusunda bilgi sahibi olmak 
j) Bilgi Güvenliği Süreçleri, ITIL, İş Sürekliliği, Risk Yönetimi Sistemleri hakkında bilgi 

sahibi olmak, 
k) LAN, WAN & Wireless: Routing, Switching, VPN, QoS, BGP, Netflow, DNS, DHCP, 

802.11a/b/g/n/ac, MPLS konularında yetkin olmak, 
l) Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak, 
m) OSI Katmanları ve TCP- IP Protokol kümesi hakkında iyi derecede bilgi sahibi olmak, 
n) Veri Merkezi Network alt yapısı bileşenlerinin (SAN, switch, firewall, load balancer) 

kurulum, planlama konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
o) NAT, PAT, DHCP, TFTP ,DNS, NTP, SNMP, SSH vb. ağ servislerini konusunda bilgi 

ve tecrübe sahibi olmak, 
ö) MAC adres tabanlı doğrulama ve filtreleme servislerini konusunda bilgi ve tecrübe 

sahibi olmak, 
II. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ 
a) Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacaktır. 
b) Adayların III. İSTENİLEN BELGELER bölümünde belirtilen belgelerle ile birlikte 

şahsen veya en geç son başvuru tarihinde ulaşacak şekilde posta yoluyla T.C. Marmara 
Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.  
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c) Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular ile 
eksik belge içeren ya da imzasız başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

ç) Başvuru Yeri: Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi Personel Daire Başkanlığı 
34722 Kadıköy / İSTANBUL 

III. İSTENİLEN BELGELER 
a) Başvuru formu (fotoğraflı) ve detaylı özgeçmiş, 
b) Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti,  
c) Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği, 
ç) En Az 2 (İki) Programlama Dilini Bildiğini Gösteren Belgeler (Tamamlanan eğitim 

veya sertifikalandırma programlarından alınacaktır. Herhangi bir eğitim veya sertifikalandırma 
programından alınmış bir belge ibraz edemeyen ya da bu kapsamda ibraz ettikleri belgelerde en 
az 2 (iki) programlama dilini bildiğini gösteremeyen adaylar için mezun oldukları fakültelerden 
onaylı transkript de kabul edilecektir. Ancak transkripte programlama dillerinin açıkça belirtilmiş 
olması gerekmektedir, 

d) Mesleki tecrübeyi gösterir belge. (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak 
geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Özel sektörde çalışanlar için SGK Hizmet dökümü 
(e-devlet üzerinde kare kodlu alınması gerekmektedir) kamu kurumlarında çalışanlar için 
çalıştıkları kurumdan alınacak belge veya istenilen tecrübeyi ispatlayacak işveren veya yönetici 
tarafından onaylanmış belge.) 

e) KPSS Sonuç Belgesi (belge ibraz etmeyenlerin KPSSP3 puanı 70 olarak 
değerlendirilecektir.) 

f) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya 
bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen 
YDS dengi puanı gösterir belge (Belgenin son 5 yıl içerisinde alınmış olması gerekmektedir.),  

g) Son üç ay içinde alınmış Adli Sicil Belgesi, (E-devlet üzerinden alınabilmektedir) 
ğ) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yaptığını veya muaf olduğunu gösterir belgenin 

aslı veya onaylı örneği.  
IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI 
a) Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan sınava 

katılacak adayların seçiminde; KPSS P3 (B) puanının %70’i ve Yabancı Dil puanının %30’unun 
toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak başvuru 
sayısının 10 katı kadarı aday sınav için çağrılacaktır. 

b) Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, 
bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir. 

c) Sınava(sözlü, yazılı, uygulama) girmeye hak kazanan adayların listesi, sınav tarih ve 
saatleri ile sınav sonuçları http://pdb.marmara.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı 
bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 

V. SINAV TARİHİ VE YERİ 
Yazılı sınav 25 Eylül 2020 tarihinde saat 10:00’da Marmara Üniversitesi Rektörlüğünde 

yapılacaktır. Yazılı sınavı kazanan adaylar sözlü/uygulamalı sınava çağırılacaktır 
(http://pdb.marmara.edu.tr) 
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VI. SINAVIN ŞEKLİ VE SINAV KONULARI 
SINAVIN ŞEKLİ; 
a) Sınav yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınav şeklinde yapılacaktır. 
b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı 

bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi 
halde adaylar sınava alınmayacaklardır.  

SINAV KONULARI; yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınav konuları pozisyonlara uygun 
olarak yukarıdaki “Özel Şartlar (Nitelikler)” bölümünde belirtilen tüm konulardır. 

VII. DEĞERLENDİRME 
Yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla 

puan alan adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen personel pozisyon sayısı kadar aday 
asil olarak ilan edilir. Sınavı kazanan adayların gerekli şartları taşımadığının anlaşılması, 
atanmaktan vazgeçmesi veya atandığı halde göreve başlamaması halinde atama yapılmak üzere 
asil aday sayısı kadar yedek belirlenecektir. 

VIII. POZİSYONLAR VE ÜCRETLER 
Aylık brüt sözleşme ücreti; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin 

(B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR 
(NİTELİKLER) başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutardır. Ancak 
Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir 

Sözleşmeli bilişim personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı 
maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla 
mesai vs.) başkaca bir ödeme yapılamaz. 

IX. DİĞER HUSUSLAR  
a) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların müracaatları kabul edilmeyecek ve 

haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal 
edilecektir. 

b) Kendilerine tebligat yapıldığı halde tebligat tarihinden itibaren on iş günü içerisinde 
müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya 
bu sürenin dolduğu gün itibarıyla on beş günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul 
edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır. 

c) Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek 
adaylarında işe başlama işlemleri hakkında yukarıda belirtilen esaslar uygulanır. 

ç) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava 
girip başarılı olan adaylarla; ayrıca Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçları 
olumsuz olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma 
açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise 
sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem 
yapılacaktır. 

X. ÖNEMLİ TARİHLER 
İlan Tarihi : Resmî Gazete’de yayımlandığı gün  
 : Adaylar, ilan Resmî Gazete’de yayımlandıktan sonra 15 gün 

içerisinde başvuru yapabileceklerdir. 
Yazılı Sınav Tarihi :  25 Eylül 2020 
 6437/1-1 
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğünden: 
4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara" göre 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (b) fıkrası uyarınca Üniversitemize 
bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacaktır. 

 

İLAN 

SIRA NO 
UNVANI ADET 

ÖĞRENİM 

DURUMU 
ARANAN NİTELİKLER 

01 
Büro 

Personeli 
2 

Önlisans 

(KPSS P93) 

- Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro 

Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis 

Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici 

Asistanlığı önlisans programlarının birinden mezun 

olmak.  

- 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P93) 60 

ve üzeri puan almış olmak.  

- Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar sözleşmede 

belirtilen görev yerinde ikamet etmek zorundadır.  

- Başvuru bitim tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşından gün 

almamış olmak. 

02 

Destek 

Personeli 

(Şoför) 

1 
Ortaöğretim 

(KPSS P94) 

- Herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak.  

- E sınıfı ehliyete sahip olmak.  

- En az 3 yıl (E sınıfı ehliyet kapsamında) şoförlük 

konusunda iş tecrübesi olmak ve bunu belgelendirmek.  

- 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P94) 50 

ve üzeri puan almış olmak.  

- Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar sözleşmede 

belirtilen görev yerinde ikamet etmek zorundadır.  

- Başvuru bitim tarihi itibariyle 40 (kırk) yaşından gün 

almamış olmak. 

03 Teknisyen 1 
Ortaöğretim 

(KPSS P94) 

- Ortaöğretim Kurumlarının Ahşap Teknolojisi Alanı ve 

Dalları veya Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı ve 

Dallarından mezun olmak.  

- 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş olmak.  

- Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar sözleşmede 

belirtilen görev yerinde ikamet etmek zorundadır.  

- Başvuru bitim tarihi itibariyle 40 (kırk) yaşından gün 

almamış olmak. 
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BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR: 

1. Türk Vatandaşı olmak, 

2. Belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde 

belirtilen şartları taşımak. 

3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

4. 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. 

5. Askerlik durumu itibariyle; 

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak, 

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, 

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya 

yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

6. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel 

olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 

7. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak, 

8. Önlisans mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSS P93 puanı, Ortaöğretim mezunları 

için 2018 KPSS (B) grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır. 

9. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak. 

10. İş tecrübeleri ilan şartlarında belirtilen mezuniyetlerden sonra olmalı. 

11. Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/b 

maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi 

nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar 

Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih 

tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam 

edilemezler." hükmüne uygun olması. 

12. Atanmaya hak kazanan adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede 

belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir. 

13. Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet 

etmek zorundadır. 

14. Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilirler. 

15. Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz. 



21 Ağustos 2020 – Sayı : 31220 RESMÎ GAZETE Sayfa : 443 

 

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI ve İSTENİLEN BELGELER: 
İlan Başvuru Tarihleri: 24 Ağustos - 7 Eylül 2020 mesai bitimine kadar. (hafta sonu 

başvuru alınmayacaktır.) 
Başvuru Sonuçlarının Açıklanma Tarihi: 10 Eylül 2020 
Başvuru Şekli: www.bilecik.edu.tr den ilan tarihi itibariyle temin edilecek başvuru formu 

ve istenilen belgelerle birlikte Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri 
gerekmektedir. 

Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup 
tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda 
başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir. 

İstenilen Belgeler: 
1. Başvuru formu (www.bilecik.edu.tr adresinden temin edilecektir.) 
2. 2018 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi, 
3. Mezuniyet Belgesi (e-devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.) 
4. Nüfus Cüzdanı fotokopisi (ön yüzü) 
5. Bir adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş) 
6. Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.) 
7. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-devlet üzerinden alınan belge kabul 

edilecektir.) 
8. Özel şartlarda istenen diğer belgeler ( SGK Hizmet Dökümü, Sertifika vs.) 
Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak 

olup, yerleştirme işlemi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, kurumumuzca kendilerine bir bedel 
ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: 
Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır. 2018 KPSS (B) grubu puanı 

en yüksek olan adaydan başlayarak belirlenecek olan sözleşme yapmaya hak kazanan adayların 
isim listesi ile işe başlamaları için gerekli belgeler ve bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, 
başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde Üniversitemizin web sayfasında 
ilan edilecektir. 

Değerlendirmeler KPSS puan sıralamasına göre yapılacak olup, adayların KPSS 
puanlarının eşit olması durumunda mezuniyet tarihi önce olan, bununda aynı olması halinde 
doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. 

Asil olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya 
adayların şartlarını taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan (Her 
kadro sayısı için 1 (bir) yedek aday belirlenecek olup) sırası ile çağrılarak atama yapılacaktır. 

Yedek olarak atanmaya hak kazanan adaylar, asil adayların taşıdığı şartları taşımalıdır. 
İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir. 

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 
 6465/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. 
maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar 
kapsamında ayrıntıları aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 16 adet sözleşmeli personel 
alınacaktır. 

 

UNVAN 
ALIM YAPILACAK 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
SAYI BÖLÜM ADI 

AVUKAT 

KAYSERİ 1 

Hukuk MALATYA 1 

SAMSUN 1 

MİMAR 

BALIKESİR 1 

Mimarlık 
HATAY 1 

SİVAS 2 

TOKAT 1 

MÜHENDİS (İnşaat) 

BURSA 1 

İnşaat Mühendisliği 
EDİRNE 1 

KÜTAHYA 1 

SAMSUN 1 

MÜHENDİS (Harita) 

İSTANBUL 2 1 Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, 
Jeodezi ve Haritacılık, Harita Mühendisliği 
veya Geomatik Mühendisliği 

KASTAMONU 1 

TOKAT 1 

MÜHENDİS (Elektrik) KAYSERİ 1 
Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve 
Elektronik Mühendisliği veya Elektrik-
Elektronik Mühendisliği 

 
GENEL ŞARTLAR: 
1) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak, 
2) ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu 

KPSSP3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak, 
3) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya tecilli/muaf olmak, 
4) Sağlık durumu iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk şartlarına elverişli olmak, 
5) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak, 
6) Herhangi bir sözleşmeli pozisyonda görev yapmakta iken, Sözleşmeli Personel 

Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, 
sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin feshi tarihinden itibaren 1 
yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde 
yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir. 

7) Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, 
atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise 
bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. 
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ÖZEL ŞARTLAR: 
1) En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin tabloda yer alan ilgili bölümlerinden 

veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki fakülte veya 
yüksekokullardan mezun olmak, 

2) Avukat pozisyonuna başvuracaklar için; başvuru tarihinin son günü itibarıyla avukatlık 
ruhsatına haiz olmak, 

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ: 
1) Başvurular, 24/08/2020 - 04/09/2020 tarihleri arasında Genel Müdürlüğümüzün 

internet sitesinde (www.vgm.gov.tr) yayınlanacak "Başvuru Formu" doldurulmak suretiyle 
elektronik ortamda yapılacaktır. 

2) Adayların başvuru esnasında fotoğraf, öğrenim belgesi, 2018 KPSS sonuç belgesi, adli 
sicil kaydı, askerlik durum belgesi (erkek adaylar için) ile avukatlık ruhsatnamesini (avukat 
başvuruları için) sisteme eksiksiz olarak yüklemeleri gerekmektedir.  

3) Sadece internetten yapılan başvurular geçerli olup, ilanda belirtilen şartları taşımayan 
başvurular ile şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.  

4) Adaylar, başvuru sırasında sadece bir unvan ve bir birimi tercih edebilecektir. Birden 
fazla unvan ve birimi tercih eden adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.  

5) İşe alınacak adaylar, yerleştirme sonuçlarının kendilerine duyurulduğu tarihten itibaren 
işe başlamak için istenecek belgeleri tamamlayarak, belirlenecek süre içerisinde Genel Müdürlük 
Personel Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir. 

YERLEŞTİRME VE SONUÇLARIN DUYURULMASI: 
1) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2’nci maddesinin birinci 

fıkrasının (b) bendi kapsamında, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, 2018 yılında yapılan Kamu 
Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türü sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme 
yapılacaktır. Adayların eşit puana sahip olmaları halinde; mezuniyet tarihi önce olana, bunun da 
aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.  

2) Her unvan ve atama yapılacak birim için kontenjan adedinin 2 katı kadar yedek liste 
belirlenecektir. Asil kazananlardan hakkından feragat eden, süresi içerisinde başvurmayan olduğu 
takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla 
yerleştirme yapılacaktır. Yedek listede yer almak daha sonraki alımlar için herhangi bir hak teşkil 
etmemektedir. 

3) Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar 
yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir. 

4) Yerleştirme sonuçları, Genel Müdürlüğün internet sitesinde (www.vgm.gov.tr) 
duyurulacak olup, ayrıca kişilerin adreslerine posta ile tebligat yapılmayacaktır. 

İLETİŞİM ADRESİ: 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Personel Daire Başkanlığı 
Milli Müdafaa Cad. No: 20 Kızılay/ANKARA 
Tel : (0312) 415 54 61 
   (0312) 415 51 25 6436/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 6418/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 6441/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 

 
 6479/1-1 
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397
414
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Bölge Ofisi Vasıtasıyla Dünya Sağlık Örgütü Arasında İnsani ve Sağlık Acil

Durumlarına Hazırlıklılık DSÖ Coğrafi Ayrık Ofisi’nin İstanbul’da Kurulmasına İlişkin Mali Anlaşmanın Onaylanması
Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2838)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 2835, 2836)
–– Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2839)
–– İstanbu İli, Fatih İlçesinde Bulunan Kariye Camiinin Müze ve Müze Deposu Olarak Kullanılmak Üzere Milli Eğitim

Bakanlığına Tahsis Edilmesine İlişkin Kısmı, Danıştay Onuncu Dairesinin 11/11/2019 Tarihli ve E: 2019/11776, K: 2019/7680
Sayılı Kararı ile İptal Edildiğinden, Kariye Camiinin Yönetiminin 22/6/1965 Tarihli ve 633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 35 inci Maddesi Gereğince Diyanet İşleri Başkanlığına Devredilerek İbadete
Açılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2840)

–– İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2841)
–– Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

(Karar Sayısı: 2842)
–– Ekli 1 Sayılı Listede Belirtilen Enstitü ve Fakültelerin Kurulması ve Ekli 2 Sayılı Listede Belirtilen Fakülte ve Yüksekokulların

Kapatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2843)
–– İstanbul İlinde Emniyet Genel Müdürlüğünün Doğrudan Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı Olarak Takviye Hazır Kuvvet

Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2844)
–– Elazığ ve Malatya İllerinde Yaşanan Deprem Nedeniyle Zarar Gören Tüketicilerin Elektrik ve Doğal Gaz Tüketimlerine İlişkin

Tahsilatların Ertelenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2845)
–– Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2846)
–– Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş

veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı
Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2847)

–– Adana İli, Yüreğir İlçesi, Şehit Erkut Akbay Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan ve Ekli Kroki ile Listede Sınır ve
Koordinatları Gösterilen Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2848)

–– Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesine Tahsis Edilen Sermayenin 500.000.000 Türk Lirasına Çıkarılmasına
İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2849)

–– Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2850)
–– İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, Finanskent Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan ve Ekli Listede Ada ve Parsel Numaraları

Belirtilen Taşınmazların, İstanbul Uluslararası Finans Merkezinin Planlanan Sürede Tamamlanması Amacıyla, Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2851)

–– Tekirdağ İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhı Gösterilen Karatepe RES DM-
Malkara TM Arası Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel
Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2852)

–– Bilecek İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhı Gösterilen Selbükü Grubu Enerji
Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından
Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2853)

–– Karahisar Rüzgâr Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla, Afyonkarahisar ve Uşak İllerinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2854)

ATAMA KARARI
–– Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne İmdat ERSOY’un Atanması Hakkında Karar (Karar:

2020/412)

YÖNETMELİKLER
–– Kimlik Paylaşımı Sistemi Yönetmeliği (Karar Sayısı: 2837)
–– Yabancı Devlet Harp Okullarında Öğrenim Görecek Askeri Öğrenciler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Ticaret Uzmanlığı Yönetmeliği
–– Ödeme Hizmetlerinde TR Karekodun Üretilmesi ve Kullanılması Hakkında Yönetmelik
–– Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Eğitim ve Araştırma Bursları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına

Dair Tebliğ
–– Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
–– 2020 Yılı Temmuz Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi
–– 2020 Yılı Temmuz Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi
–– 2020 Yılı Temmuz Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi
–– 2020 Yılı Temmuz Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi
–– Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi
–– Re’sen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi
–– Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2020/15)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 2/6/2020 Tarihli ve 2017/16211 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


