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YÖNETMELİKLER
Hazine ve Maliye Bakanlığından:
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DEFTERDARLIK
UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Defterdarlık Uzmanı ve Defterdarlık Uzman Yardımcılığına atanacaklarda aranacak nitelikleri, bunların mesleğe alınmaları, giriş sınavı, komisyonların oluşumu, yetiştirilmeleri, yeterlik sınavları, atanmaları, çalışma ve görevlendirilmeleri,
görev ve sorumlulukları, denetim ve inceleme işleri ile diğer hususlara ilişkin usul ve esasları
kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 44 üncü maddesi ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 241 inci
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Hazine ve Maliye Bakanını,
b) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,
c) Birim amiri: Bakanlık merkez teşkilatı hizmet birimlerinin en üst amirlerini,
ç) Defterdarlık birimleri: Muhasebat ve Muhakemat birimleri ile Personel Müdürlüğünü,
d) Fiili hizmet süresi: 2/5/2019 tarihli ve 1025 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği uyarınca yapılacak geçici
görevlendirmeler dışındaki geçici görevlendirmeler ile aylıksız izinde geçen süreler hariç, Defterdarlık Uzmanı ve/veya Defterdarlık Uzman Yardımcılığında geçen süreyi,
e) Genel Müdürlük: Personel Genel Müdürlüğünü,
f) Giriş sınavı: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan Kamu
Personel Seçme Sınavına ilişkin kılavuzda ilan edilen puan türleri itibarıyla Bakanlıkça belirlenen yeterli puanı alanlardan bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyanların katılacağı özel
yarışma sınavını,
g) KPSS: 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik uyarınca yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,
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ğ) Uzman: Defterdarlık Uzmanını,
h) Uzman yardımcısı: Defterdarlık Uzman Yardımcısını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Uzman Yardımcılığına Giriş Sınavı ve Atama
Giriş sınavı
MADDE 4 – (1) Uzmanlığa, giriş sınavıyla uzman yardımcısı olarak girilir.
(2) Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan veya yalnızca sözlü olarak
tek aşamadan oluşur.
(3) Sınavın yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı yapılması halinde, yazılı sınavda başarılı
olamayanlar sözlü sınava alınmaz.
(4) Giriş sınavı, Bakanlıkça yapılır veya yaptırılır.
(5) Sınavın başka bir kuruma yaptırılması halinde, sınava ilişkin hususlar protokol ile
belirlenir.
(6) Sınavın sekretarya işlemleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür.
Giriş sınavı başvuru şartları
MADDE 5 – (1) Giriş sınavına katılmak isteyenlerde son başvuru tarihi itibarıyla aşağıdaki şartlar aranır:
a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
b) Bakanlığın kadro ve ihtiyaç durumuna göre; en az dört yıllık lisans eğitimi veren
hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler ile diğer fakültelerin veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki
öğretim kurumlarının Bakanlıkça duyuruda belirlenecek öğrenim dallarından mezun olmak.
c) KPSS’den, Bakanlıkça belirlenen puan türlerine göre yeterli puanı almış olmak.
ç) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.
Giriş sınavı duyurusu
MADDE 6 – (1) Giriş sınavı, şekli Bakanlıkça belirlenen formata uygun olarak Resmî
Gazete, e-Devlet portalı, Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesi ile Bakanlık
resmi internet sitesinde sınav tarihinden en az otuz gün önce en az bir defa ilan edilmek suretiyle
duyurulur.
(2) Sınav duyurusunda; giriş sınavına başvuru şartları, son başvuru tarihi ve yeri, atama
yapılacak kadro sayısı ve yeri, sınav konuları, sınav tarihi ve yeri, KPSS puan türleri ve geçerlilik yılı ile taban puanı ve sınava çağrılabilecek aday sayısına yer verilir. Atama yapılacak
kadro sayısı öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrı belirlenebilir.
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Giriş sınavına başvuru
MADDE 7 – (1) Giriş sınavına başvuru, Bakanlık resmi internet sitesinde yayımlanacak
sınav başvuru formuyla elektronik ortamda yapılır. Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar tarafından başvuru formunun imzalı bir örneğinin; en geç sınavdan önce Genel Müdürlüğe
elden teslim edilmesi veya posta yoluyla gönderilmesi zorunludur. Postadaki gecikmeden dolayı zamanında ulaşmayan başvurular işleme konulmaz.
Giriş sınavına çağrı
MADDE 8 – (1) Genel Müdürlük, sınav başvurularını aranılan şartlar açısından inceleyerek, giriş sınavına katılabilecek adaylara ilişkin listeyi KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle düzenler. Atama yapılacak kadro sayısının fakülte ve/veya öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrı belirlenmesi durumunda listeler buna göre düzenlenir.
(2) Giriş sınavının; yazılı bölümüne çağrılacak aday sayısı, ilan edilen atama yapılacak
kadro sayısının yirmi katını, sözlü bölümüne çağrılacak aday sayısı ise ilan edilen atama yapılacak kadro sayısının dört katını geçemez. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da giriş
sınavına çağrılır. Sınav ilanında atama yapılacak kadro sayısının fakülte ve/veya öğrenim dalları
itibarıyla ayrı ayrı belirlenmesi durumunda giriş sınavına çağrılacak aday sayısı da ayrı ayrı
hesaplanır.
(3) Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri, Bakanlık resmi internet sitesinde sınavdan en az on gün önce ilan edilir. Adaylara ayrıca tebligat
yapılmaz.
Giriş sınavı komisyonu
MADDE 9 – (1) Giriş sınavı komisyonu, Bakanlık Makamı onayıyla belirlenecek; birim amiri veya yardımcısı başkanlığında Bakanlıkta görev yapanlar arasından başkan dâhil en
az beş asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Genel Müdürlükten bir üye komisyonun doğal üyesidir.
Birden fazla sınav komisyonu oluşturulabilir.
(2) Giriş sınavı komisyonu başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci
dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınavlarda görev alamaz.
Giriş sınavı komisyonunun görevleri
MADDE 10 – (1) Giriş sınavı komisyonu; yazılı sınav sorularının hazırlanması ve cevapların değerlendirilmesi, sözlü sınavın yapılması, sonuçların ilan edilmesi, itirazların sonuçlandırılması ve sınavla ilgili diğer işlemlerin yürütülmesiyle görevlidir.
(2) Giriş sınavı komisyonu üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Oylama sırasında çekimser oy kullanılamaz. Alınan kararlar kesindir. Karara katılmayanlar karşı
oylarını gerekçeleriyle birlikte belirtmek zorundadır.
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Giriş sınavı konuları
MADDE 11 – (1) Giriş sınavı, mezun olunan bölümlerin müfredatına uygun konulardan
ve/veya Hukuk, İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe alanları içerisinden belirlenecek konularda yapılır.
(2) Sınav duyurusunda yer verilmesi kaydıyla, birinci fıkrada belirtilen konularda değişiklik yapılabilir.
(3) Atama yapılacak kadro sayısının fakülte ve/veya öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrı
belirlenmesi durumunda, adayların hangi sınav konularından sorumlu olacağı sınav duyurusunda belirtilir.
(4) Giriş sınavında soruların konu grupları bakımından hangi ağırlıkta değerlendirmeye
esas tutulacağına sınav duyurusunda yer verilir.
Yazılı sınavın değerlendirilmesi
MADDE 12 – (1) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. En yüksek puandan
başlamak üzere sıralanarak tutanağa bağlanır ve komisyon üyelerince imzalanır.
(2) Yazılı sınavı başarmış sayılmak için her konu grubundan en az elli puan alınması
ve bunların ortalamasının en az yetmiş puan olması şarttır.
Yazılı sınav sonuçlarının duyurulması ve sözlü sınava çağırma
MADDE 13 – (1) Yazılı sınav sonuçları, Bakanlık resmi internet sitesinde yayımlanmak
suretiyle duyurulur.
(2) Yazılı sınavda başarılı olanlardan en yüksek puan alan adaydan başlanarak duyuruda
belirtilen sayıda aday sözlü sınava katılmaya hak kazanır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan
adaylar da sözlü sınava çağrılır.
(3) Sözlü sınava katılacaklara; sözlü sınavın yeri, günü ve saati, sözlü sınav tarihinden
en az on gün önce Bakanlık resmi internet sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulur.
Sözlü sınav ve değerlendirilmesi
MADDE 14 – (1) Sözlü sınavda adaylar;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir.
(2) Adaylar, komisyon üyeleri tarafından, birinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b)
ila (e) bentlerinden her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar bir tutanağa ayrı ayrı geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.
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(3) Sözlü sınavı başarmış sayılmak için komisyon üyelerinin yüz üzerinden verdikleri
puanların ortalamasının en az yetmiş olması zorunludur.
Giriş sınavı sonuçları ve duyurulması
MADDE 15 – (1) Sınavın yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı yapılması halinde, her birinden ayrı ayrı en az yetmiş puan alan adaylar giriş sınavında başarılı sayılır. Yazılı ve sözlü
sınavın ortalama puanı giriş sınavı başarı sırasını oluşturur.
(2) Sınavın yalnızca sözlü olarak tek aşamalı yapılması halinde sınavdan en az yetmiş
puan alan adaylar giriş sınavında başarılı sayılır.
(3) Sınav komisyonu, adayları en yüksek puandan başlamak üzere başarı sırasına göre
sıralayarak, ilan edilen kadro sayısı kadar adayı asıl, bu sayının en fazla yarısı kadar adayı da
yedek olarak belirler ve ilan eder. Puanların aynı olması halinde sırasıyla varsa yazılı puanı ve
giriş sınavına başvurduğu KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.
(4) Sınav sonuçları, Genel Müdürlükçe Bakanlık resmi internet sitesinde duyurulur.
Ayrıca, başarılı olan adaylara yazılı olarak bildirilir ve duyuruda belirtilen atamaya esas belgeleri teslim etmeleri istenir.
(5) Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar
için müktesep hak teşkil etmez.
Giriş sınavı sonuçlarına itiraz
MADDE 16 – (1) Sınav sonuçlarına, açıklanmasından itibaren yedi gün içerisinde Bakanlıkta olacak şekilde yazılı olarak itiraz edilebilir. Bu sürenin bitiminden itibaren itiraz, sınav
komisyonu tarafından en geç on gün içinde değerlendirilerek sonucu ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz.
Gerçeğe aykırı beyan
MADDE 17 – (1) Sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit
edilenler sınava alınmazlar. Giriş sınavını kazananlardan sınava katılma şartlarını taşımadığı
anlaşılanların sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa
dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.
(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında
26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Uzman yardımcılığına atama
MADDE 18 – (1) Sınav sonucunda, ilan edilen atama yapılacak kadro sayısı kadar adayın ataması yapılır.
(2) Sınavda başarılı olanlardan, atama şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların
sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, yapılmış olsa dahi iptal edilir.
(3) Atama işlemi yapılmadan önce feragat edenlerin atamaları yapılmaz.
(4) Atamaları yapılanlardan yasal süre içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal
edilir.
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(5) Atamaya esas belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenler, ikinci, üçüncü ve dördüncü
fıkralarda sayılanlar ile ataması yapılıp göreve başladıktan sonra çeşitli nedenlerle görevinden
ayrılanların yerine, yeni bir sınav yapılıncaya kadar en geç iki yıl içinde başarı sırasına göre
yedek listede yer alan adaylar arasından atama yapılabilir.
Sınav belgelerinin saklanması
MADDE 19 – (1) Ataması yapılanların sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında; başarısız olanlar ile başarılı olduğu halde herhangi bir nedenle atanamayanların sınav
belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar Genel Müdürlükçe saklanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmesi
Yetiştirilmedeki amaç
MADDE 20 – (1) Yetiştirilmedeki amaç;
a) Meslekle ilgili teoriye, mevzuata ve uygulamaya ilişkin bilgi ve becerilerin edinilmesini,
b) Denetim, inceleme ve soruşturma teknikleri, yazışma ve rapor yazma konularında
gerekli bilgi ve yeteneğin kazandırılmasını,
c) Analitik düşünme, bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığının edinilmesini,
ç) Ekip çalışması ve iletişim becerilerinin geliştirilmesini,
d) Temsil ve ifade kabiliyetinin arttırılmasını,
e) Yabancı dil bilgisinin geliştirilmesini,
f) Bilgisayar ve teknoloji kullanımının öğrenilmesi ve geliştirilmesini,
sağlamaktır.
Uzman yardımcılığı süresi ve yetiştirilme
MADDE 21 – (1) Uzman yardımcılığı dönemi en az üç yıldır.
(2) Uzman yardımcıları;
a) Genel Müdürlük veya ilgili birimler tarafından mesleki temel eğitim ile denetim, inceleme ve soruşturma mevzuatına ilişkin eğitime tabi tutulur.
b) Yabancı dil bilgisinin geliştirilmesi amacıyla kurslardan yararlandırılabilir.
(3) Uzman yardımcılarına, yetiştirilmelerinin sağlanması amacıyla Defterdarlık birimleri arasında yer değişikliği yaptırılabilir.
(4) Uzman yardımcılarının yetiştirilme dönemine ilişkin koordinasyon Genel Müdürlükçe yerine getirilir.
(5) Bu madde kapsamında düzenlenecek eğitim programlarında uzaktan eğitim yöntemlerinden de yararlanılabilir.
(6) Mesleki temel eğitimin konuları ile denetim, inceleme ve soruşturma eğitimi, süresi,
sınavlar ile eğitime ilişkin diğer hususlar Genel Müdürlük tarafından hazırlanıp Bakanlık Makamı onayı ile yürürlüğe girecek yönerge ile belirlenir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yeterlik Sınavı ve Atama
Yeterlik sınavına girebilme şartları
MADDE 22 – (1) Uzman yardımcıları, fiili hizmet süresinin en az üç yıl olması şartıyla
yeterlik sınavına girmeye hak kazanır.
(2) Yeterlik sınavına girmeye hak kazandığı halde geçerli mazeretine istinaden sınava
giremeyenler, mazeretlerinin sona ermesini müteakip bir yıl içerisinde Genel Müdürlükçe belirlenecek bir tarihte sınava alınır.
Yeterlik sınavı, konuları, duyurusu ve itiraz
MADDE 23 – (1) Yeterlik sınavı; yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşur. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmaz.
(2) Yazılı sınav, Bakanlığın görev alanına giren konular ile mezun olunan bölümlerin
müfredatına uygun konulardan ve/veya kamu mali yönetimi ve kamu harcamaları, devlet muhasebesi, kamu hukuku, kamu personeli ile denetim ve inceleme usulleri konularında yapılır.
(3) Yeterlik sınavının sözlü aşaması; uzman yardımcısının,
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyinin,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücünün,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğunun,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığının,
d) Genel yetenek ve genel kültürünün,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının,
değerlendirilmesi suretiyle yapılır.
(4) Adaylar, yeterlik sınavı komisyonu tarafından üçüncü fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin tamamı için elli puan üzerinden değerlendirilir ve
verilen puanlar tutanağa ayrı ayrı geçirilir. Bunun dışında sözlü sınavla ilgili herhangi bir kayıt
sistemi kullanılmaz.
(5) Yeterlik sınavında başarılı olmak için yazılı ve sözlü sınavların her birinden en az
yetmiş puan almak şarttır. Yazılı ve sözlü sınavın ortalama puanı yeterlik sınavı başarı sırasını
oluşturur.
(6) Sınav sonuçları, Genel Müdürlükçe duyurulur.
(7) Sınav sonuçlarına, açıklanmasından itibaren yedi gün içerisinde Bakanlıkta olacak
şekilde yazılı olarak itiraz edilebilir. Bu sürenin bitiminden itibaren itiraz, yeterlik sınavı komisyonu tarafından en geç on gün içinde karara bağlanır ve sonucu ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz.
Yeterlik sınavı komisyonu
MADDE 24 – (1) Yeterlik sınavı komisyonu, Bakanlık Makamı onayıyla belirlenecek;
birim amiri veya yardımcısı başkanlığında Bakanlıkta görev yapanlar arasından başkan dâhil
en az beş asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Genel Müdürlükten bir üye komisyonun doğal üyesidir. Birden fazla sınav komisyonu oluşturulabilir.
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(2) Yeterlik sınavı komisyonu başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci
dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınavlarda görev alamaz.
(3) Yeterlik sınavı komisyonunun sekretarya işlemleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür.
Yeterlik sınavı komisyonunun görevleri
MADDE 25 – (1) Yeterlik sınavı komisyonu; yazılı sınav sorularının hazırlanması ve
cevapların değerlendirilmesi, sözlü sınavın yapılması, sonuçların ilan edilmesi, itirazların sonuçlandırılması ve sınavla ilgili diğer işlemlerin yürütülmesiyle görevlidir.
(2) Yeterlik sınavı komisyonu üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğuyla karar alır.
Oylama sırasında çekimser oy kullanılamaz. Alınan kararlar kesindir. Karara katılmayanlar
karşı oylarını gerekçeleriyle birlikte belirtmek zorundadır.
Ek sınav hakkı
MADDE 26 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, yeterlik sınavından
itibaren bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir.
Uzmanlığa atama
MADDE 27 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olanlar uzman kadrolarına atanır.
Uzman yardımcısı unvanını kaybetme
MADDE 28 – (1) 26 ncı maddeye göre ek sınav hakkı tanınanlardan başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar, uzman yardımcısı unvanını kaybeder ve durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Uzman ve Uzman Yardımcılarının Görev ve Sorumlulukları
Uzman ve uzman yardımcılarının görevleri
MADDE 29 – (1) Uzman ve uzman yardımcıları;
a) Defterdarlığın görev alanına giren konularda yürütülen çalışmaların gerektirdiği hizmetleri yapmakla,
b) Defterdarlığın görev alanı çerçevesinde araştırma ve incelemelerde bulunmak, proje
üretmek ve geliştirmekle,
c) Hizmetin geliştirilmesiyle ilgili çalışmalarda bulunmak ve bu amaçla mevzuat ve
uygulamaya ilişkin görüş ve önerilerini bildirmekle,
ç) Amirlerince verilecek diğer işleri yapmakla,
görevlidir.
(2) Uzmanlar, uzman yardımcılarının bilgi ve tecrübelerinin geliştirilmesine yardımcı
olur.
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(3) Uzmanlar, ilgili mevzuatı uyarınca soruşturma ve ön inceleme işlerini yapmakla
görevlendirilebilir.
(4) 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca uzmanlara, defterdarlık birimlerini denetim ve inceleme görevi verilebilir.
Uzman ve uzman yardımcılarının sorumlulukları
MADDE 30 – (1) Uzman ve uzman yardımcıları, görevlerini yerine getirirken aşağıdaki
hususlara uyar:
a) Verilen görevleri mevzuata uygun şekilde süresinde ve eksiksiz olarak tamamlar.
b) Hizmetin adil, verimli ve etkin sunulmasını esas alır.
c) Mesleğin gerektirdiği etik ilkelere uygun davranır.
ç) Mesleğin gerektirdiği saygınlık ve güven duygusunu sarsacak davranışlarda bulunamaz.
d) Çalışmalarında idareye değer katmayı ve objektif olmayı esas alır.
(2) Uzmanlar, uzman yardımcılarının yetişmelerine katkı sağlar.
(3) Uzmanlar, denetim ve incelemeyle görevlendirilmeleri halinde;
a) Denetlenen birimin faaliyetlerini aksatmayacak şekilde görev ifa eder.
b) Bakanlıkça belirlenen denetim standartlarına uyar.
Görev yerlerinin belirlenmesi, görevlendirme ve yer değişikliği
MADDE 31 – (1) Uzman yardımcılarının görev yerleri; giriş sınavı ile temel ve hazırlayıcı eğitim sınavı notlarının aritmetik ortalaması esas alınarak oluşturulan başarı sırasına
göre, tercihleri dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenir ve atamaları yapılır.
(2) Denetim ve inceleme yapmakla görevlendirilen uzmanların yer değiştirme işlemleri
Bakanlık personelinin yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin yönetmelik hükümleri çerçevesinde Bakanlıkça yerine getirilir. Bunlar, bu görevleri yürüttükleri sürece başka işlerle görevlendirilemez.
(3) Denetim ve inceleme yapmakla görevlendirilecek uzmanı bulunmayan Defterdarlıklara, söz konusu işler için talepte bulunmaları halinde Bakanlıkça geçici olarak diğer Defterdarlıklardan görevlendirme yapılabilir.
(4) Uzman yardımcılarının, giriş sınavından sonra mazeret halleri ortaya çıkanlar hariç,
atandıkları ilde beş yıl çalışmaları zorunludur. Mazeret halleriyle ilgili olarak ikinci fıkrada
belirtilen yönetmelik hükümleri uygulanır. Beş yıllık süreyi tamamlayanların iller arası naklen
atamaları kadro, ihtiyaç durumu ve hizmetin gereği dikkate alınarak Bakanlıkça yapılır.
ALTINCI BÖLÜM
Denetim ve İnceleme
Yıllık çalışma programı
MADDE 32 – (1) Denetim ve inceleme işlerine ilişkin hazırlanan yıllık çalışma programları Defterdarın onayı ile yürürlüğe konulur.
(2) Yıllık çalışma programı kapsamındaki faaliyetler Defterdarlıklar tarafından değerlendirilir ve sonuçları yıl sonunda Genel Müdürlüğe raporlanır.
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Haberleşme
MADDE 33 – (1) Haberleşme genel olarak yazıyla yapılır. Gizliliği olmayan acele işlerde, faksla veya elektronik imzalı elektronik posta ile de yapılabilir.
(2) Denetim ve incelemeyle görevlendirilen uzmanlar, ildeki kamu kurum ve kuruluşlarıyla haberleşmelerini Defterdarlık kanalıyla; Defterdarlık birimleri ile haberleşmelerini doğrudan yapabilir.
Resmi mühür
MADDE 34 – (1) Denetim ve inceleme işleri ile görevlendirilenlere, bu görevlerinde
bulundukları sürece resmi mühür verilir.
(2) Denetim ve inceleme görevlerinden aylıksız izinli sayılmak suretiyle ayrılanların
mühürleri Defterdarlıkta muhafaza edilir ve aylıksız izin sonunda kendilerine zimmetle iade
edilir.
Denetime tabi olanların mecburiyeti
MADDE 35 – (1) Denetime tabi birimlerde görevli personel; para ve para hükmündeki
kağıtlar ile ambar ve depolarında bulunan ayniyatı ve bunlara ilişkin defter ve belgeleri, elektronik ortamda tutulan defter ve belgelerde yer alan bilgileri, internet de dahil olmak üzere her
türlü elektronik bilgi iletişim araç ve gereçleri, işlemlerle ilgili, gizli de olsa bütün belgeleri
ilk talepte denetim ve incelemeyle görevlendirilenlere ibraz etmek, saymasına ve incelemesine
yardımda bulunmak zorundadır.
(2) Denetim ve inceleme yapılan birimin yöneticileri hizmetin gereği gibi yürütülmesine
esas olmak üzere denetimle görevlendirilenlere, görevleri süresince uygun bir çalışma yeri sağlamak ve diğer tedbirleri almak zorundadır.
(3) Denetim süresi içinde izin kullanması sakıncalı görülenlerin izinleri, denetim ve incelemeyle görevlendirilenlerin talebi üzerine yetkili amirleri tarafından iptal edilir veya ertelenir.
Bildirimde bulunma
MADDE 36 – (1) Denetim ve inceleme yapmakla görevlendirilenler; memurlar hakkında, işledikleri suçların nev'i ve mahiyetlerine göre, 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu hükümleri çerçevesinde
doğrudan, 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde ise Defterdarlıkları aracılığıyla ilgili mercilere
bir raporla, inceleme veya soruşturma yapılmak üzere gerekli bildirimde bulunur.
Yardım zorunluluğu
MADDE 37 – (1) Denetim ve inceleme yapmakla görevlendirilenlere görevleri sırasında, mülki amirler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile Defterdarlık yetkilileri tarafından
gereken her türlü yardımda bulunulması ve kolaylık gösterilmesi zorunludur.
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Düzenlenecek raporlar
MADDE 38 – (1) Denetim, inceleme ve soruşturma işlerinde;
a) Denetim sonucunda noksan veya hatalı olduğu tespit edilen ve düzeltilmesi istenen
işlemler hakkında cevaplı rapor,
b) Denetlenen birimin; insan kaynakları, çalışma mekanı ve araçlarının yeterli olup olmadığı ile genel performansına, iş süreçlerinin analizine ve paydaşları nezdindeki algılamasına
yönelik değerlendirmeler hakkında denetim raporu,
c) Tetkik ettirilen konularla ilgili olarak inceleme raporu,
ç) İlgili mevzuatı uyarınca yapılan soruşturma sonucunda soruşturma raporu,
d) İlgili mevzuatı uyarınca yapılan inceleme sonucunda ön inceleme raporu,
düzenlenir.
(2) Ayrıca;
a) Araştırma işleri için araştırma raporu,
b) Hizmetin geliştirilmesi amacıyla mevzuat ve uygulamaya ilişkin görüş ve tekliflerini
ifade etmek üzere görüş ve öneri raporu,
düzenlenir.
Denetim standartları
MADDE 39 – (1) Denetim standartları ile denetim, inceleme ve soruşturma işlerine
ilişkin diğer hususlar Bakanlık Makamı onayı ile yürürlüğe girecek yönerge ile belirlenir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Sürekli gelişim
MADDE 40 – (1) Genel Müdürlük, uzmanların bireysel yetkinliklerinin geliştirilmesi
ve kariyer planlamalarına destek sağlanması amacıyla, sürekli eğitim ve gelişim programları
hazırlar ve uzmanlar bu programlara katılır. Ayrıca, Defterdarlıklarca eğitim programı düzenlenir.
(2) Sürekli eğitim ve gelişim programlarında uzaktan eğitim yönteminden yararlanılabilir.
Yeniden atama
MADDE 41 – (1) Uzman unvanını kazandıktan sonra Bakanlıktaki görevlerinden çeşitli
sebeplerle ayrılanlardan yeniden atanmak isteyenler, kadro ve ihtiyaç durumuna göre uzmanlığa
yeniden atanabilirler.
Kariyer dışı uzman ve uzman yardımcısı atanamayacağı
MADDE 42 – (1) Üst hukuk normlarındaki düzenlemeler hariç uzman ve uzman yardımcısı kadrolarına, bu Yönetmelik hükümleri dışında atama yapılamaz.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 43 – (1) 25/6/2012 tarihli ve 28334 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığı Defterdarlık Uzmanlığı Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
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Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Defterdarlık
Uzman Yardımcısı kadrolarında bulunanların yeterlik sınavları, uzmanlığa atanmaları ile diğer
iş ve işlemler, bu Yönetmeliğin 43 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılan Maliye Bakanlığı
Defterdarlık Uzmanlığı Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.
(2) Birinci fıkra kapsamında oluşturulacak komisyonlar, bu Yönetmelik hükümlerine
göre teşekkül ettirilir.
(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Defterdarlık Uzmanı ve Defterdarlık Uzman Yardımcısı kadrosunda bulunanlar, bu Yönetmeliğin yayımından önce bulundukları yerlerdeki görevlerine devam ederler.
(4) Bu Yönetmeliğin 43 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılan Maliye Bakanlığı Defterdarlık Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri uyarınca yürürlüğe konulan; yönerge, genelge ve
genel yazıların bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümleri uygulanmaya devam olunur.
Yürürlük
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ VE
SPORCU SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 25/12/2017 tarihli ve 30281 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri ve Sporcu Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
“e) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“f) Spor bilimleri konusunda yurt dışındaki ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak bilgi
alışverişinde bulunmak.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.
“c) Spora yeni başlayan kişilere sağlık taramaları yapmak ve yetenek seçimleri doğrultusunda uygun spor dalına yönlendirmek.”
“ğ) Sedanter bireylere yönelik fiziksel uygunluğu geliştirmeye yönelik programlar hazırlamak, danışmanlık yapmak ve eğitim vermek.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
“c) Danışma Kurulu.”
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MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Üniversitenin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda” ibaresi “Üniversitede” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları dahil toplam yedi
üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri, Müdürün teklifi üzerine Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilir. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi
üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.
(2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine
yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Eşitlik halinde Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır. Müdür gerekli durumlarda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinden
sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bent buna göre teselsül ettirilmiştir.
“d) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirmek.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğe 11 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
maddeler eklenmiştir.
“Danışma Kurulu
MADDE 11/A – (1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları ile ilgili kamu, özel kişi
ve kuruluş temsilcileri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen yedi üyeden oluşur.
(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine toplanır.
Danışma Kurulunun görevi
MADDE 11/B – (1) Danışma Kurulunun görevi, Yönetim Kuruluna bilimsel ve teknolojik konularda danışmanlık yapmak ve kendisine sunulan konularda incelemeler yaparak
görüş bildirmektir.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğe 12 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiş ve diğer maddeler buna göre teselsül ettirilmiştir.
“Demirbaş alet ve ekipman
MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her
türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin kullanımına tahsis edilir.”
MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
25/12/2017

30281
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GENELGE
Cumhurbaşkanlığından:
Konu: Ulusal Kırsal Kalkınma Strateji Belgesi
GENELGE
2020/14

26 Ekim 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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TEBLİĞLER
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:
İŞKOLU TESPİT KARARI

—— • ——

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:
İŞKOLU TESPİT KARARI

—— • ——

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

—— • ——
KURUL KARARI
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Çekerek Asliye Ceza Mahkemesinden:

8549
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İstanbul 42. Asliye Ceza Mahkemesinden:

8619

—— • ——
İstanbul 42. Asliye Ceza Mahkemesinden:

8625

—— • ——
İstanbul 42. Asliye Ceza Mahkemesinden:

8627
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Kayseri 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:

8656

—— • ——
İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesinden:
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Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:

8668

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

8669

—— • ——
İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesinden:

8682
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İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından:

8618

—— •• ——
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
DÜZELTME İLANI
Bitlis İli İl Encümen Başkanlığından:
21/10/2020 tarihli ve 31281 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun yayımlanan Taşınmaz
Satışı ilanımız aşağıdaki gibi düzeltilmiştir.
1- Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İlimiz Ahlat İlçesi Erkizan Mahallesi 144 ada 7 parsel
noda kayıtlı 2.939,49 m² yüz ölçümlü taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c
maddesine göre Açık Teklif Usulü (Açık Arttırma) ile Bitlis İl Encümenince 19.11.2020
Perşembe günü saat 11:00 da yapılacak İhale ile satılacaktır.
2- İhale Bitlis Merkez Beşminare Mahallesi 1313 Sokakta bulunun Bitlis İl Özel İdaresi
Hizmet Binasındaki Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.
3- İhale ile ilgili şartname ve ekleri ihale gün ve saatine kadar mesai saatleri içinde Bitlis
İl Özel İdaresi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Emlak Servisinde görülebilir.
4- Taşınmaz malın tahmin edilen bedeli 2.972.000,00-TL, geçici teminat miktarı bu
bedelin % 3 tutarı olan 89.160,00-TL’ dir.
5- İhaleye girebilmek için;
a- Geçici teminat,
b- Nüfus Cüzdan Sureti/Kimlik Fotokopisi,
c- Adres Beyanı
d- İmza sirküsü,
e- Vekaleten iştirak edeceklerde vekaletname,
f- Tüzel kişilerde Ticaret Sicil Gazetesi, Yetki Belgesi ve İhaleye girilen yıl vizeli
isteklinin bağlı olduğu oda belgesi,
g- Ortak girişim olması halinde Ortak Girişim Belgesi,
h- İhaleye Katılımda yasal engelinin olmadığına dair Taahhütname
6- İhaleye girmek isteyen istekliler, yukarıda istenen belgeler ile birlikte, belirtilen tarih
ve saate belirtilen yerde ihaleye iştirak edebileceklerdir.
7- İdare ve İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.
8704/1-1
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2 ADET YÜK DENGELEME CİHAZI LİSANS YENİLEMESİ SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı, 2 adet
Yük Dengeleme Cihazı Lisans Yenilemesi teknik şartnamesine ve F5 markasına uygun olarak
Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, kapalı teklif usulü
ile iç piyasadan satın alınacaktır.
Bu nedenle, işbu ihale isteklilerin tekliflerini yazılı ve nihai tek teklif olarak bildirmeleri
şeklinde olacak olup, açık eksiltme uygulanmayacaktır. Ancak en uygun teklifi veren firma ile
başka bir firmanın tekliflerinin eşit çıkması durumunda Komisyonca bilahare bildirilecek bir
tarihte firmalar açık eksiltmeye davet edilecektir.
1-İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, şartname bedelini (130-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b)Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulması zorunludur.
2-Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik şartname, teknik şartnamede istenilen markasını ihale dokümanı ile Ofis Ticari
Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve
ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler
bulunacaktır.
3-Teklifler, 05/11/2020 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıcaposta yolu ile teklifler kabul
edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
4-Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine ve
istenilen markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler
komisyonca belirlenecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif
sahiplerine iade edilecektir.
5-Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6-İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7-Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.
8-Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
8607/1-1
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1500 ADET DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
ihtiyacı 1500 adet Dizüstü Bilgisayarın teknik şartnamesine uygun olarak Ofis’imiz tip ticari
şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın
alınacaktır.
1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, şartname bedelini (140.-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 şartname, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul
edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale
ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3- Teklifler, 05.11.2020 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgelerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu
tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarflar aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise
açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.
5- Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6- İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7- Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.
8-Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
8672/1-1
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1500 MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR VE 1000 ADET TARAYICI SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ihtiyacı,
1000 adet Tarayıcı teknik şartnamesine, 1500 adet Masaüstü Bilgisayar teknik şartnamesine ve
Dell, Lenovo ve HP markalarından birine uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek
şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
Bu nedenle, işbu ihale isteklilerin tekliflerini yazılı ve nihai tek teklif olarak bildirmeleri
şeklinde olacak olup, açık eksiltme uygulanmayacaktır. Ancak en uygun teklifi veren firma ile
başka bir firmanın tekliflerinin eşit çıkması durumunda Komisyonca bilahare bildirilecek bir
tarihte firmalar açık eksiltmeye davet edilecektir.
1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, şartname bedelini (140-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 şartname, teknik şartnamede belirtilen markalardan biri, ihale dokümanı ile Ofis
Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname
ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler
bulunacaktır.
3- Teklifler, 03/11/2020 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul
edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine ve
teknik şartnamesinde belirtilen markalardan birine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun
olduğu tespit edilen teklifler komisyonca belirlenecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan
teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.
5- Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6- İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7- Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.
8- Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
8673/1-1

27 Ekim 2020 – Sayı : 31287

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 41

2700 ADET MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR VE 2700 ADET MONİTÖR
SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
ihtiyacı 2700 adet Masaüstü Bilgisayar ve 2700 adet Monitör teknik şartnamesine uygun olarak
Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile
iç piyasadan satın alınacaktır.
1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, şartname bedelini (140-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 şartname, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin
aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı
belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3- Teklifler, 06/11/2020 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul
edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine
uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç
zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade
edilecektir.
5- Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6- İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7- Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.
8- Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
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Sayfa : 42

RESMÎ GAZETE

26 Ekim 2020 – Sayı : 31286

İŞYURTLARI ORTAK ÜRETİM VE İŞBİRLİĞİ DUYURUSU
Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumundan:
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TANITIM ALANLARININ KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığından:
Adı

: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına Ait Mevcut
Reklam Ünitelerinin Kiraya Verilmesi Ve Yeni Reklam
Üniteleri Oluşturulması

Niteliği

: İzmir Büyükşehir Belediyesi mülkiyeti, yönetimi ve
tasarrufu altında bulunan cadde, sokak, bulvar,
meydan, alt/üst geçitler ve sair alanlar ile raylı sistem
istasyon ve bekleme alanlarında, mevcut ve tesis
edilecek olan toplamda 3701 adet (931 Mevcut, 2770
Yeni konumlandırılacak) reklam ünitesi ile toplu
taşıma (Tramvay-Gemi) araçlarının üzerine reklam
koyma ve işletim hakkının 10 (on) yıl süreyle işletmeye
verilmesi işidir.

İhale Yöntemi

: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin

İşin Süresi

: Sözleşmenin

Yer ve Miktar

:

“a” bendine göre “Kapalı Teklif Usulü”
imzalanmasından

ve

yer

tesliminin

yapılmasından sonra 10 (on) yıldır.
İl

İlçe

İzmir

Tüm İlçeler

Mevcut Reklam Alanları

Tahmin Edilen Bedel

Yeni Yapılacak Reklam Alanları

931 adet

2770 adet

: 285.582.301,00 TL
(ikiyüzseksenbeşmilyonbeşyüzseksenikibinüçyüzbir
Türk Lirası)+KDV/ 10 (on) Yılllık

Geçici Teminat Miktarı

: 8.567.469,03 TL
(sekizmilyonbeşyüzaltmışyedibindörtyüzaltmışdokuz
Lira, üç Kuruş)

İhale Dosyası Satış Bedeli

: 2.000 TL (ikibin)

İhale Dosyasının Görüleceği ve
Temin Edileceği Adres / Yer

: İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla
İlişkiler Dairesi Başkanlığı Tanıtım Şube Müdürlüğü
Halkapınar Mah. Şehitler Cad. No: 138 -140 / B Blok
Kat 3 Konak İZMİR

İhale Dosyasının Görüleceği ve
Temin Edileceği Saat

: Son teklif verme günü ve saatine kadar mesai
günlerinde 09.00 - 11.30 / 14.00 - 16.30 saatleri arası

İhale için son evrak verme
tarihi ve saati

: 12.11.2020 tarihinde, en geç saat 12.00’a kadar Basın
Yayın Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Tanıtım Şube
Müdürlüğüne (Halkapınar Mah. Şehitler Cad. No: 138
– 140 / B Blok Kat 3 Konak/İzmir)
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: İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla
İlişkiler Dairesi Başkanlığı Tanıtım Şube Müdürlüğü
Halkapınar Mah. Şehitler Cad. No: 138 -140 / B Blok
Kat 3 Konak İZMİR
İhale tarihi (dış zarfların açılması)
ve saati
: İhale 12.11.2020 Günü Saat 14.00'da
İhale salonu (dış zarfların açılacağı yer)
adresi
: İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Encümen
Toplantı Odası Kat: 3 No: 309 Cumhuriyet Bulvarı
No:1 Konak/ İZMİR
Mali Tekliflerin Açılma (iç zarfların açılması)
Tarih ve saati
: Dış Zarfların açıldığı tarihte İhale komisyonu
tarafından ilan edilecektir.
İhale Komisyonu Toplantı Yeri : İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Encümen
Toplantı Odası Kat: 3 No: 309 Cumhuriyet Bulvarı
No:1 Konak/ İZMİR
İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN;
1. İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için; işe ait İdari Şartnamede belirtilen belgeleri ve
hazırlayacakları tekliflerini, İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
Başkanlığı Tanıtım Şube Müdürlüğü; Halkapınar Mah. Şehitler Cad. No: 138 -140 / B Blok Kat 3
Konak İZMİR adresine teslim etmesi veya posta yoluyla ulaştırmış olması gerekmektedir.
Postada oluşacak gecikmelerden İdare sorumlu değildir.
2. Bu ihaleye gerçek veya tüzel kişi veya bunların oluşturdukları ortak girişimler teklif
verebilecektir.
3. Bu işin ihalesine katılmak üzere İstekli kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına
vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular
değerlendirmeye alınmayacaktır.
4. İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesine izin verilmemektedir.
İHALE İÇİN İSTENEN BELGELER:
1. DIŞ ZARF
1.1. Türkiye’de tebligat için adres beyanı gösteren belge,
1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkar
odası veya ilgili meslek odası belgesi,
1.3 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
1.4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin
noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan İş Ortaklığı
Beyannamesi,
1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya
da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren
belge,
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1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
1.8. Limit içi-süresiz ve teyit yazılı İzmir Büyükşehir Belediyesi adına geçici teminat
mektubu veya İzmir Büyükşehir Belediyesi veznesine nakit olarak yatırılmış geçici teminat alındı
makbuzu,
1.9. Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aya
ait sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair düzenlenmiş belge,
1.10. Mevzuat hükümleri uyarınca İlgili Vergi Dairesinden ve Sosyal Güvenlik
Kurumundan ihale gününden önceki 10 (on) gün öncesinde alacağı “borcu yoktur”belgeleri,
1.11. İdari Şartnamenin 9. maddesindeki İhaleye Katılamayacak Olanlar, Yasak Fiil Veya
Davranışlar Ve İhale Dışı Bırakılma koşulları taşımadığına dair, ihale dokümanındaki örneğe
uygun olarak düzenlenecek taahhütname,
1.12. Bu iş ile ilgili olarak son 5 (beş) yıl içinde Büyükşehir belediyelerinde açık hava
reklam İşletmeciliği yaptığına dair, ilgili idareden alınmış belge vermek zorundadır. Ortak girişim
olması halinde, ortak girişimde bulunan firmalardan en az bir tanesi bu şartı tamamıyla sağlaması
gerekir.
1.13. İstekli daha önce yapmış olduğu ihale konusu işlerin listesini ve bu işlere ilişkin
ilgilisinin imzasını taşıyan referans mektuplarını, yurt dışı ve yurt içi iş deneyim belgesini, yaptığı
işe ait sözleşme ve faturaları sunacaktır.
1.14. İsteklinin iş durumu ve tutumu ile ilgili beyanları, 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna
göre cezalı olmadığına dair beyanlarını ve İzmir Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere benzer
kuruluşlarla ihtilaflı olup olmadığını, varsa durumu açıklayıcı beyanlarını içerir beyan yazısı 2886
sayılı Devlet İhale Kanunda bulunmayan hükümler için 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735
Sayılı Kamu İhale Sözleşmelerinin hükümleri geçerli olacaktır.
1.15. İstekliler, İzmir Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair ihale
gününden önceki son 10 (on) gün içerisinde alınan güncel belgeyi ibraz etmek zorundadır.
1.16. Ticaret ve Sanayi Odasından reklam işi yaptıklarına ve internet üzerinden erişim
sağlanan reklam mecralarına yönelik reklam ve reklam altyapı hizmetleri verdiğine dair belge.
2. iÇ ZARF
2.1. İç zarfa İdari Şartname eki örneğe uygun olarak düzenlenecek Mali Teklif Mektubu
konacaktır. İhale teklif dosyası İdareye teslim edildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir
evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar
değerlendirmeye alınmayacaktır. İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli
zorunlu özet bilgileri içermekte olup, teklif verilebilmesi için ihale dokümanının istekli tarafından
makbuz karşılığı satın alması mecburidir. İhaleye katılmak için kendi adına asaleten veya
başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular
değerlendirmeye alınmayacaktır. Değerlendirmeye alınan isteklilerin başvuru dosyaları iade
edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir.
İdare ihaleyi yapıp-yapmamakta serbesttir.
İlan Olunur.
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KOMATSU HD 785-2 KAMYONLARA AİT AYNA -MAHRUTİ ALINACAKTIR
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No
: 2020/556763
1) İdarenin
a) Adı
: Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü
Adresi
: Hipodrom Caddesi No: 12 Yenimahalle/Ankara
Telefon ve Faks
: Tel (0312) 540 1000 Faks (0312) 540 1660
Elektronik Posta Adresi : tkigenelmudurlugu@hs01.kep.tr
2) İhale Konusu Malın;
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 1 Kalem (10 adet)
b) Teslim Edileceği Yer
: ELİ Müdürlüğü Soma/MANİSA ambarı
c) Teslim Tarihi
: Teslim süresi içerisinde kalmak kaydı ile, istekliler tek
parti veya partiler halinde teslimat yapabileceklerdir.
Taahhüt konusu işin niteliğine göre tamamlanmış ve
müstakil kullanıma elverişli bölümleri için kısmi kabul
yapılabilecektir.
3) İhalenin Yapılacağı Yer : T.K.İ. Genel Müdürlüğü Hipodrom Caddesi No:12
Yenimahalle/Ankara (TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü
İhale Salonu)
4) İhale Tarih ve Saati
: 24/11/2020 14:30
5) İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini :
a) İhale dokümanı Hipodrom Caddesi No:12 Yenimahalle/Ankara TKİ Genel Müdürlüğü
Satınalma Dairesi Başkanlığı 11. Kat 1107 nolu odada bedelsiz olarak görülebilir ve bedeli
karşılığı temin edilir.
b) İhale dokümanı bedeli KDV dâhil 100,-TL’dir. İhaleye katılacak olanların şartname
satın almaları zorunludur.
6) Teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saatte TKİ Genel Müdürlüğü Elektronik Belge ve
Arşiv Şefliğine verilebileceği gibi iadeli – taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye
alınmayacaktır.
7) İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında
geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitimi tarihine 30 gün eklemek
suretiyle bulunan 22/04/2021 tarihinden önce olmamak üzere isteklilerce belirlenir.
8) Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az
120 takvim günü olmalıdır.
9) İdaremiz bu ihale ile ilgili olarak; “Ceza ve İhalelerden Yasaklama Hükümleri” hariç
4734 ve 4735 Sayılı Kanunlara tâbi değildir.
10) Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
üyeliği zorunludur.
11) İhale dokümanının kargo ile istenmesi halinde; doküman bedelinin Vakıfbank
Kurumsal Şube TR 250001500158007293294080 nolu hesaba yatırılarak, dekontun isteklinin adı,
adresi, vergi numarasını belirtir bir dilekçe ekinde (0312) 540 1641 nolu faksa yada
icsatinalma@tki.gov.tr mail adresine gönderilmesi gerekmektedir.
8610/1-1
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YEDEK PARÇA ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:
ELİ Müdürlüğü İhtiyacı Komatsu İş Makinalarına Ait Yedek Parça Alınacaktır.
İhale Kayıt No
: 2020/559368
1) İdarenin
a) Adı
: Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü
Adresi
: Hipodrom Caddesi No: 12 Yenimahalle/Ankara
Telefon ve Faks
: Tel (0312) 540 1000 Faks (0312) 540 1660
Elektronik Posta Adresi
: tkigenelmudurlugu@hs01.kep.tr
2) İhale Konusu Malın;
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 54 Kalem
b) Teslim Edileceği Yer
: ELİ Müdürlüğü Soma/MANİSA ambarı
c) Teslim Tarihi
: Teslim süresi içerisinde kalmak kaydı ile, istekliler tek
parti veya partiler halinde teslimat yapabileceklerdir.
Taahhüt konusu işin niteliğine göre tamamlanmış ve
müstakil kullanıma elverişli bölümleri için kısmi kabul
yapılabilecektir.
3) İhalenin Yapılacağı Yer : T.K.İ. Genel Müdürlüğü Hipodrom Caddesi No:12
Yenimahalle/Ankara (TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü
İhale Salonu)
4) İhale Tarih ve Saati
: 17/11/2020 14:30
5) İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini :
a) İhale dokümanı Hipodrom Caddesi No:12 Yenimahalle/Ankara TKİ Genel Müdürlüğü
Satınalma Dairesi Başkanlığı 11. Kat 1107 nolu odada bedelsiz olarak görülebilir ve bedeli
karşılığı temin edilir.
b) İhale dokümanı bedeli KDV dâhil 100,-TL’dir. İhaleye katılacak olanların şartname
satın almaları zorunludur.
6) Teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saatte TKİ Genel Müdürlüğü Elektronik Belge ve
Arşiv Şefliğine verilebileceği gibi iadeli – taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye
alınmayacaktır.
7) İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında
geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitimi tarihine 30 gün eklemek
suretiyle bulunan 15/04/2021 tarihinden önce olmamak üzere isteklilerce belirlenir.
8) Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az
120 takvim günü olmalıdır.
9) İdaremiz bu ihale ile ilgili olarak; “Ceza ve İhalelerden Yasaklama Hükümleri” hariç
4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tâbi değildir.
10) Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
üyeliği zorunludur.
11) İhale dokümanının kargo ile istenmesi halinde; doküman bedelinin Vakıfbank
Kurumsal Şube TR 250001500158007293294080 nolu hesaba yatırılarak, dekontun isteklinin adı,
adresi, vergi numarasını belirtir bir dilekçe ekinde (0312) 540 1641 nolu faksa yada
icsatinalma@tki.gov.tr mail adresine gönderilmesi gerekmektedir.
8608/1-1
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86969 NO.LU MADEN RUHSATI İLE BU RUHSATIN KAPSADIĞI MADEN
SAHASININ İŞLETME HAKKININ VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT 86969 NO.LU
“RUHSAT’IN DEVRİ SURETİYLE İŞLETME HAKKININ VERİLMESİ” KAPALI
TEKLİF ALMA VE AÇIK ARTTIRMA USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR
1. İHALENİN KONUSU: RUHSAT’ın “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile
devredilmesidir.
1.2 İhalenin kapsamı; MAPEG tarafından düzenlenen 86969 No.lu Maden Ruhsatı ile bu
ruhsatın kapsadığı Maden Sahasının 31/12/2049 tarihine kadar (31/12/2049 tarihi dahil) işletme
hakkını kapsar.
2-İHALE TARİHİ VE SAATİ :25.11.2020 Çarşamba Saat:15.00
3-MALİ YETERLİLİK VE İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN VERİLMESİ
GEREKEN BELGELER:
İhaleye yalnızca tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilir. Gerçek kişiler en az bir
tüzel kişinin bulunduğu Ortak Girişim Grubu’nda üye olarak yer alabilirler.
Teklif Sahiplerinin tekliflerinin değerlendirmeye alınabilmesi için; kendisinin veya
kontrol ya da hissedarlık yoluyla bağlı olduğu grubun öz sermayesinin en az 520.843,80 TL
olması, vadeli / vadesiz mevduat veya kullanılmamış nakdi kredi limitinin en az 1.215.302,20 TL
olduğunun banka referans mektubuyla sağlanması gerekmektedir. Ortak Girişim Grubu olarak
teklif verilmesi durumunda bu belgeler, Ortak Girişim Grubu’nun üyelerinin belgelerinin
toplanması sonucu ortaya çıkacak tutar esas alınarak değerlendirilecektir.
Söz konusu referans mektubunun Genel Müdürlüğümüze veriliş tarihi itibariyle son 15
gün içinde alınmış olması gerekmektedir. Banka referans mektubunda mevduat hesabında
bulunan tutarın yazılması halinde şirkete veya şahsa ait İBAN numarasının yer alması zorunludur.
Ayrıca mevduat veya kullanılmamış nakdi kredi limitinin yabancı para birimi üzerinden beyan
edilmesi durumunda, TCMB güncel kuru üzerinden hesaplanan “TL” tutarının da yazılması
zorunludur.
3.1 İhaleye katılabilmek için gerekli olan belgeler:
3.1.1Teklif Sahibi’nin adını, unvanını, tebligata esas adresini, telefon ve faks numarası ile
e-posta ve kep adresini içeren yetkili kişilerce imzalanmış belge,
3.1.2TEKLİF SAHİBİ;
(i) Tüzel kişi ise tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya
siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya diğer muadili makamlardan
alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
(ii) Ortak Girişim Grubu ise Ortak Girişim Grubu üyeleri arasında yer alan tüzel kişilerin
idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya
Sanayi Odasından veya diğer muadili makamlardan alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna
dair belge ile Ortak Girişim Grubu’nun teşkiline ilişkin noter tasdikli beyanname (Beyanname
Ek-1’de belirtilen forma uygun olarak hazırlanacaktır. Beyannamede ortakların her birinin pay
yüzdesinin belirtilmiş olması zorunludur),
3.1.3 Teklif Sahibi tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grubu’nu oluşturan üyeler arasında yer
alan tüzel kişilerin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ve Ticaret Sicil
Memurluğundan onaylı (değişiklikler de dahil) Şirket Ana Sözleşmesi,
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3.1.4 Teklif Sahibi;
(i) Tüzel kişi ise tüzel kişiliği temsile ve ilzama yetkili olanların noter tasdikli imza
sirküleri
(ii) Ortak Girişim Grubu ise, Ortak Girişim Grubu’nu oluşturan üyeler arasında yer alan
tüzel kişiliği temsile ve ilzama yetkili olanların noter tasdikli imza sirküleri, Ortak Girişim
Grubu’nu oluşturan üyeler arasında gerçek kişiler olması durumunda söz konusu gerçek kişilerin
noter tasdikli imza beyannameleri,
3.1.5TEKLİF SAHİBİ;
(i) tüzel kişi ise tüzel kişiliği temsile ve ilzama yetkili kişinin/kişilerin noter tasdikli nüfus
cüzdanı suretleri
(ii) Ortak Girişim Grubu ise Ortak Girişim Grubu’nun tüzel kişi üyelerini temsile ve
ilzama yetkili kişi/kişilerin noter tasdikli nüfus cüzdanı suretleri, Ortak Girişim Grubu’nu
oluşturan üyeler arasında gerçek kişiler olması durumunda söz konusu gerçek kişilerin noter
tasdikli nüfus cüzdanı suretleri,
3.1.6 Teklif Sahibinden istenen belgeler ile birlikte Teklif Sahibi;
(i) Tüzel kişi ise ve ihaleye tüzel kişi adına vekaleten iştirak ediliyor ise tüzel kişiyi
temsile ve ilzama yetkili olunduğuna ilişkin noter tasdikli vekaletname, noter tasdikli imza
beyannamesi ile noter tasdikli nüfus cüzdanı suretleri
(ii) Ortak Girişim Grubu ise Ortak Girişim Grubu adına ihaleye katılanların temsilci
olduklarına ilişkin noter tasdikli yetki belgesi, noter tasdikli imza beyannamesi ile noter tasdikli
nüfus cüzdanı suretleri (Ortak Girişim Grubu temsilcisinin/temsilcilerinin ihaleye katılamamaları
halinde ihaleye, Ortak Girişim Grubu üyelerince müştereken vekâlet verilenler katılabilir. Bu
durumda vekâlet verilenlere ilişkin noter tasdikli vekâletname ve bunlara ait noter tasdikli imza
beyannamesi ile noter tasdikli nüfus cüzdanı suretleri),
3.1.7 İşbu İhale Şartnamesinin tüm şartlarının kabul edildiğine dair (zeyilnameler dahil)
her sayfası Teklif Sahibi yetkililerince imzalanmış işbu İhale Şartnamesi (Teklif Sahibi’nin Ortak
Girişim Grubu olması halinde Ortak Girişim Grubu üyelerinin tamamı tarafından imzalanması
gerekmektedir),
3.1.8 İşbu İhale Şartnamesinin 7. maddesinde belirtilen hususlar dahilinde ve Ek-2’de
belirtilen formda hazırlanmış geçici teminat mektubunun teslim alındığına ilişkin Alındı Belgesi
veya aynı madde kapsamında geçici teminat tutarının yatırıldığını gösterir dekont,
3.1.9 Ruhsat ile ilgili olarak hazırlanan işbu İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dosyası’nın
alındığına ilişkin Alındı Belgesi,
3.1.10 Teklif Sahibinin 2019 yılına ait ilgili mevzuatına göre onaylı “toplam öz
sermayesini” gösterir belgeler ve Banka Referans Mektubu/Mektupları.
3.1.11 Yabancı Teklif Sahibinin;
1) Lahey Konvansiyonuna tabi ülkelerde mukim olması halinde; ülkesinin mevzuatına
göre muadili makamlardan temin edeceği apostillenmiş belgelerin;
a) Teklif Sahibinin ikamet yerindeki Türk Konsolosluğundan tasdikli Türkçe tercümesini
veya
b)Türkiye’de Notere tasdik ettirilen Türkçe tercümesini,
2) Lahey Konvansiyonuna tabi ülkeler dışında bir ülkede mukim olması halinde ise;
ülkesinin mevzuatına göre muadili makamlardan temin edilerek Teklif Sahibinin ikamet yerindeki
Türk Konsolosluğuna tasdik ettirilen belgelerin;
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a) Teklif Sahibinin ikamet yerindeki Türk Konsolosluğundan tasdikli Türkçe tercümesini
veya
b) Türkiye’de Notere tasdik ettirilen Türkçe tercümesini sunması zorunludur.
3.2 Yukarıda belirtilen belgelerin hazırlanmasında göz önünde bulundurulması gereken
hususlar:
Ortak Girişim Grubu olarak teklif verilmesi durumunda her ortak yukarıdaki belgeleri
kendi adına düzenleyecektir.
Komisyon/Kurum, Katılımcı/Teklif Sahibinden ek bilgi ve belge talep etme hakkı ile
herhangi bir Katılımcı/Teklif Sahibi tarafından verilmiş belgelerin eksikliği, doğruluğu ve
geçerliliği konusunda ihale sonucunu etkilemeyecek şekilde; tamamlama, ek bilgi ve belge talep
etme hakkını saklı tutar. Bu suretle temin edilen ek bilgi ve belgeler de tekliflerin
değerlendirilmesinde dikkate alınacaktır.
4. GEÇİCİ TEMİNAT : Teklif verebilmek için TEKLİF SAHİBİ tarafından verilmesi
gereken geçici teminat tutarı 300.000 TL (Üçyüzbin Türk Lirası)’dır. Söz konusu geçici teminatın
verilmemesi durumunda, TEKLİF SAHİBİ’nin teklifi dikkate alınmayıp ihale dışı bırakılacaktır.
5-TEKLİF BEDELİ VE İŞLETMECİNİN TAAHHÜTLERİ :
TEKLİF SAHİPLERİ, tekliflerini MAPEG’in işbu ihaleye konu maden için her yıl Türk
Lirası cinsinden belirlediği ocakbaşı satış fiyatı üzerinden % (yüzde) pay olarak verecekler ve
ihale en yüksek tekliften başlamak üzere sonuçlandırılacaktır.
İşletici Ruhsatı devraldığı tarihten sonra azami 60 (altmış) aylık yatırım ve hazırlık
döneminden itibaren Ruhsata konu sahadan yıllık asgari 50.000 ton üretim yapmayı kabul ve
taahhüt eder.
6-TEKLİFLERİN EN SON VERİLECEĞİ YER VE TARİHİ :Teklifler en geç
25.11.2020 Çarşamba

Saat:15.00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü

Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 Zonguldak adresine elden teslim
etmeleri zorunludur.
7-İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125
Zonguldak adresinde görülebilir ve 1.000,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.
“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihale
dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 750,00 TL. İhale
dokümanını bedelini Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR91 0001 5001 5800 7292 5642
28 no’lu hesabımıza yatıracaklardır. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları
zorunludur.
8-İhaleye katılmak isteyen istekliler tekliflerini en geç 20.11.2019 Çarşamba günü saat
15.00’e kadar TTK Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:
125 Zonguldak adresine vermiş olacaklardır. Teklif zarfları aynı gün saat 15.00’de Satınalma
Daire Başkanlığı toplantı salonunda ihale komisyonunda hazır bulunan isteklilerin huzurunda
açılacaktır.
9- İhale işlemleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununa tabi olmayıp, KURUM ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.
8502/1-1
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Ankara İli Etimesgut Belediye Başkanlığından:
DÜZELTME İLANI
22 Ekim 2020 tarihli ve 31282 sayılı Resmî Gazete’de asılan uygun olarak yayımlanan
ilanımız aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.
Belediye Meclisimizin 7/10/2019 tarih ve 490 sayılı kararı ile uygun görülerek, Ankara
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 9/7/2020 tarih ve 599 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut İlçesi,
Ahimesut Mahallesi imarın 46151 ada 1 parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
Değişikliği” 22/10/2020 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur.

8670/1-1

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin O33-c2 no’lu paftada bir adet
petrol arama ruhsatı almak için 20.10.2020 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol
Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.
8609/1-1

—— • ——
Ufuk Üniversitesinden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme
ve Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Yönergesinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile (Aylık ve diğer hakları yönünden 4857
sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere devamlı statüde) öğretim üyesi alınacaktır.
Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracakların Fakülte/Bölüm/Anabilim Dalını belirtir
bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmişlerini, öğrenim durumlarını
gösterir belgeleri, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan (Dr.Öğr. Üyesi için 4 takım)
dosyalarını vermeleri gerekmektedir.
1- Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
Rektörlük Personel Müdürlüğüne (Ufuk Üniversitesi Personel Müdürlüğü İncek Şehit Savcı
Mehmet Selim Kiraz Bulvarı No:129 PK: 06836 Gölbaşı/ANKARA adresine) şahsen teslim
edilecektir.
2- İlanımıza http://www.ufuk.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

FAKÜLTE

BÖLÜM /ANABİLİM

KADRO

DALI/BİLİM DALI

ÜNVANI

ADEDİ

AÇIKLAMA
Hukuk lisans mezunu

Hukuk
Fakültesi

olmak; Yüksek lisans
Medeni Hukuk

Dr.Öğr.Üyesi

1

ve doktorasını Medeni
Hukuku

alanında

yapmış olmak.
8652/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

8658/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

8659/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

8660/1/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

8660/2/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

8661/1-1
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Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansından (DOKA):
DÜZELTME İLANI
15.10.2020 tarih ve 31275 sayılı Resmi Gazetede aslına uygun yayımlanan ilanımızda
20.10.2020 tarih ve 31280 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında değişiklik yapılmıştır.
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve
Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 187 nci maddesin ikinci
fıkrasının (g) bendi ve 200 üncü maddesi ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin Ek 28 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve
29/5/2019 tarihli ve 30788 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel
Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, TR90 Düzey 2 Bölgesinin (Artvin, Giresun, Gümüşhane,
Ordu, Rize ve Trabzon illeri) kalkınmasına ve gelişmesine hizmet etmek ve katkıda bulunmak
isteyen, yeniliğe, gelişime ve iletişime açık, özgüven sahibi, analitik düşünebilen, değişen çalışma
koşullarına uyum sağlayabilen, hizmet ve kalkınma bilinç ve sorumluluğuyla hareket eden,
seyahat engeli olmayan 4 (dört) Uzman, 1 (bir) Hukuk Müşaviri ve 1 (bir) İç Denetçi alımı
gerçekleştirecektir. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın merkezi Trabzon ili olup Ajansın
faaliyet alanlarını Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon illeri oluşturmaktadır.
Sınavda başarılı olan uzmanlar, Ajans Genel Sekreterliği’nin uygun göreceği bu illerin birinde
çalışmayı kabul edeceklerdir. İç denetçi ve hukuk müşaviri ajans merkez binasının bulunduğu
Trabzon ilinde istihdam edileceklerdir.
Başvuru ve Sözlü Sınav Tarihleri
İlan Tarihi
27 Ekim 2020
Başvuru Tarihleri
16 Kasım 2020 – 27 Kasım 2020
Sözlü Sınava Katılacakların İlan Tarihi
4 Aralık 2020
ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet
Sınav Başvuru Adresi
adresinde bulunan Doğu Karadeniz Kalkınma
Ajansı Sınav Başvuru bağlantısından yapılacaktır.
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı,
Gazipaşa Mahallesi, Nemlioğlu Sokak, No:3
Sınav Yeri
Ortahisar / TRABZON Tel: 444 8290, Faks:
(0462) 455 4088
E-mail: doka@doka.org.tr
İlan ve Sınav Sonuçlarının Duyurulacağı Adres www.doka.org.tr
ADAYLAR İÇİN ARANAN ŞARTLAR
1.İşe Alınmada Aranan Genel Şartlar
Uzman, İç Denetçi ve Hukuk Müşaviri pozisyonu için başvuran tüm adayların öncellikle
aşağıda belirtilen genel şartları sağlamaları gerekmektedir:
a)Türk vatandaşı olmak,
b)Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c)Affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlarla, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya
şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve
alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü
bulunmamak,
d)Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,
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e)Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
f)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak
2.Uzman Personel Adayları için Aranan Başvuru Şartları
Ajansta aşağıda belirtilen alanlarda istihdam edilmek üzere Kamu Personeli Seçme Sınavı
(KPSS) puanı veya iş deneyimi ile toplam 4 (dört) uzman personel alımı yapılacaktır. Uzman
personel istihdam edilmesi planlanan alanlar, KPSS puan türleri, KPSS ve YDS taban puanları,
deneyime ilişkin hususlar ve bu alanlara ilişkin tercih nedenleri aşağıda detaylı olarak
belirtilmiştir.
Tablo 1: Uzman Personel Adayları İçin Başvuru Şartları
Lisans Bölümü

Başvuru Şekli

KPSS (2019-2020)
Puan Türü
Taban Puan
Mühendislik KPSS P 1, 2 veya 3
80
İş Tecrübesi
Asgari 5 yıl
TOPLAM

YDS
Taban
Puanı

İstihdam
Edilecek
Personel Sayısı

Sözlü Sınava
Çağırılacak Aday
Sayısı

70

4 (dört)

20 (yirmi)

4 Uzman

20 Aday

2.1.Uzman Personel Adayları İçin Aranan Genel Şartlar
Başvuru yapacak uzman personel adayların aşağıdaki genel şartları taşıması
gerekmektedir:
a)Yukarıda yer alan Tablo 1’de belirtilen öğrenim dallarından veya bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
lisans düzeyinde mezun olmak,
b)Sınav başvuru tarihinden önceki 5 (beş) yıl içinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit
Sınavında İngilizce dilinde en az (C) düzeyi puana sahip olmak veya dil yeterliği bakımından
bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (C)
düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak,
2.2. KPSS Puanı ile Başvuru Yapacak Uzman Personel İstihdamı İçin Özel Şartlar
KPSS puanı ile başvuru yapacak uzman personel adayların aşağıdaki şartı taşıması
gerekmektedir:
a)14-20-21 Temmuz 2019 veya 6-12-13 Eylül 2020 tarihli KPSS sınavından her bir
öğrenim dalı için belirlenmiş puan türlerinden birinde en az 80 puan almış olmak,
2.3. İş Tecrübesi İle Başvuru Yapacak Uzman Personel İstihdamı İçin Özel Şartlar
İş tecrübesi ile başvuru yapacak adayların KPSS’ye girme şartı aranmaksızın başvuru
yapabilmesi için aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:
a)Kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki konularda en az beş yıl fiilen başarılı olarak
çalışmış olmak;
▪Planlama, programlama,
▪Proje üretimi, tasarımı ve yönetimi,
▪Strateji geliştirme, strateji yönetimi,
▪İzleme ve değerlendirme,
▪Tanıtım, danışmanlık,

Sayfa : 60

RESMÎ GAZETE

26 Ekim 2020 – Sayı : 31286

▪Şehircilik ve çevre,
▪Araştırma-geliştirme,
▪Bilgi ve iletişim teknolojileri,
▪Finansman,
▪İnsan kaynakları yönetimi,
▪Uluslararası ticaret
b)Başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak,
2.4.Uzman Personel Adayları için Tercih Nedenleri
KPSS puanı ile başvuru yapan Uzman adaylarının aşağıda belirtilen alanların birinde veya
bir kaçında bilgi ve deneyim sahibi olmaları; bu konularda eğitim, kurs, konferans, seminer gibi
faaliyetlere katılmaları ve bunu belgelendirmeleri veya bu konularda yayımlanmış eserlerinin
olması tercih sebebi olacaktır:
a)İlanda belirtilen öğrenim dalları veya bunlarla ilgili alanlarda Yüksek lisans veya
doktora derecesine sahip olmak,
b)İngilizce dışında ikinci yabancı dil belgesine sahip olmak,
c)Ajansın faaliyet alanlarıyla ilgili konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
▪Bölgesel yatırım olanakları ve bölgesel program tanıtımı, teşvik politikaları ve teşvik
uygulamaları,
▪Yatırım süreçleri, kamu kurum ve kuruluşlarındaki izin ve ruhsat işlemleri ve yasal
uygulamalar,
▪İthalat, ihracat ve gümrük işlemleri,
▪Bölgesel ekonometrik ve mekânsal analizler / sosyal, iktisadi ve sektörel analizler /
kümelenme, rekabetçilik, girdi-çıktı ve etki analizleri / fizibilite çalışmaları,
▪Avrupa Birliği destek mekanizmaları ve uygulamaları konularında çalışmış olmak,
▪SPSS, STATA vb. istatistiksel paket programları, veri toplama, veri analizi ve
değerlendirme süreçlerine hâkim olmak,
▪NetCad, Autocad, ArcGIS programlarından en az birini iyi düzeyde bilmek,
3.Hukuk Müşaviri için Aranan Başvuru Şartları
a) Hukuk müşaviri olarak görevlendirilmek üzere istihdam edilecek uzman personel
adaylarının, yükseköğretim kurumlarının dört yıllık hukuk fakültelerinden veya buna denk olduğu
YÖK tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) 14-20-21 Temmuz 2019 tarihli veya 6-12-13 Eylül 2020 Kamu Personeli Seçme
Sınavlarında aşağıdaki tabloda belirtilen puan türünden en az 80 puan almış olmak.
c)
Hukuk Müşavirliği pozisyonuna başvuracak adayların, sınav başvuru tarihinden
önceki 5 (beş) yıl içinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından İngilizce dilinde (C)
düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği
bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye
başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak,
Tablo 2: Hukuk Müşaviri Adayı için İstenen Sınav Puanları ve Türleri
Lisans Bölümü
Hukuk

KPSS (2019-2020)

YDS/ e-YDS

İstihdam Edilecek

Sözlü Sınava Çağırılacak

Puan Türü Taban Puanı

Taban Puanı

Personel Sayısı

Aday Sayısı

70

1 (bir)

5 (beş)

KPSS P 4

80

3.1. Hukuk Müşaviri Adayları için Tercih Nedenleri
Hukuk Müşaviri pozisyonu için başvuran adayların;
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a)Ajansın faaliyet alanlarıyla ilgili konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
b)Hukuk ile ilgili alanlarda yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmak,
c)Avukatlık stajını tamamlamış olmak ve bunu belgelemek,
d)İngilizce dışında ikinci yabancı dil belgesine sahip olmak tercih sebepleridir.
4.İç Denetçi için Aranan Başvuru Şartları
a)İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, Mühendislik Fakülteleri veya Hukuk Fakülteleri
bölümlerinin birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
b)İç Denetçi pozisyonuna başvuracak adayların, sınav başvuru tarihinden önceki 5 (beş)
yıl içinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından İngilizce dilinde (C) düzeyinde veya dil
yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir
sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi
itibarıyla sahip olmak,
c)Kamuda veya özel sektörde denetim elemanı olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve
kamu iç denetim sertifikası veya uluslararası eş değerliği bulunan iç denetim sertifikalarından
birine sahip olmak
4.1. İç Denetçi Adayları için Tercih Nedenleri
İç Denetçi pozisyonu için başvuran adaylar için tercih sebepleri aşağıda belirtilmiştir:
a)Ajansın faaliyet alanlarıyla ilgili konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
b)İİBF, Mühendislik Fakülteleri veya Hukuk Fakülteleri bölümlerinin birinden yüksek
lisans veya doktora derecesine sahip olmak,
c)İngilizce dışında ikinci yabancı dil belgesine sahip olmak
5.Başvuru Şartlarına İlişkin Bazı Açıklamalar
•Yabancı dil sınav eşdeğerlikleri; ÖSYM’nin
https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu25022016.pdf
internet sitesi linkinde yayımlanan Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri tablolarından, sınav
başvuru tarihi itibariyle güncel olanına göre değerlendirilecektir.
•Daha önce yurtdışında çalışmış ve/veya üniversite eğitimini yurtdışındaki üniversitelerde
İngilizce olarak tamamlamış olmak, muafiyet sebebi değildir. Tüm adayların başvuru sırasında
yukarıda belirtilen yabancı dil yeterlilik belgelerini sunmaları gerekmektedir.
•Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması veya belli bir
öğrenim dalından başvuru olmaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun
görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı
sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir.
6.Başvuru Şekli, Tarihi ve Yeri Başvurular
•Başvurular, 15 Kasım 2020 tarihinden başlayarak 27 Kasım 2020 tarihi saat 23.59'a
kadar ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresinde bulunan Doğu Karadeniz Kalkınma
Ajansı Sınav Başvuru bağlantısından yapılacaktır. Başvurular, “Başvuru Formu” eksiksiz ve
doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır.
•Adayların, yukarıda belirtilen sınav giriş şartlarını ve tercih nedenlerini kanıtlayıcı bilgi
ve belgeleri elektronik ortamda taratıp başvuru formunun ilgili bölümlerine eklemeleri
zorunludur.
•Her aday, yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyon için
yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
•Başvuru sahibi, başvuruda eklediği bilgi ve belgelerin doğru ve tam olduğunu kabul ve
beyan etmiş sayılır.
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•Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen şartlara uygun
olmayan başvurular ile elden, e-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul
edilmeyecektir.
Tablo 3: Elektronik Ortamda Yapılacak Başvurularda Adaylar için Hazırlanan Kontrol Listesi
Belge

Uzman Hukuk Müşaviri İç Denetçi

1 Özgeçmiş ve Fotoğraf

✓

✓

✓

2 Diploma ya da Mezuniyet Belgesi

✓

✓

✓

3 2019-2020 yıllarında yapılan KPSS Sonuç Belgesi

✓

✓

-

✓

-

-

✓

✓

✓

KPSS’ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuracak uzman adayları için,
4 tecrübelerine ilişkin olarak, hangi görevi hangi unvan ile yürütmekte/yürütmüş
olduğuna dair hizmet dökümü ve ilgili işyerlerinden alınmış onaylı yazılar
Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuç belgesi ya da buna denkliği
5 Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil
belgesi
6 Tercih sebeplerini taşıdığını gösterir belgeler

✓

✓

✓

7 Adli Sicil Kaydı

✓

✓

✓

✓

✓

✓

-

-

✓

-

-

✓

8
9
10

Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, muaf veya en az 1 yıl erteletmiş
olduğunu gösteren belgeler
İç denetçi adayları için kamuda veya özel sektörde denetim elemanı olarak en az 5
(beş) yıl fiilen çalışmış olduğunu gösterir belge
İç

denetçi

adayları

için

kamu

iç

denetim

uluslararası eş değerliği bulunan iç denetim sertifikası

sertifikası

veya

7.Başvuruların Değerlendirilmesi ve İlanı
Ajansa yapılan başvuruların sıralaması, KPSS puanı, YDS puanı, iş tecrübesi ve ilanda
belirtilen diğer tercih alanları bakımından Tablo 4’te yer alan değerlendirme kriterleri
doğrultusunda Genel Sekreterlikçe yapılır. Puan sıralaması listesinden, alım yapılacak öğrenim
dallarının her biri için belirlenen pozisyon sayısının 5 (beş) katı aday yarışma sınavına katılmaya
hak kazananlar olarak Ajansın internet sitesinde ilan edilecektir.
Tablo 4: Değerlendirme Kriterleri
Uzman Personel ve İç Denetçi İçin Başvuru Puanlama
Kriterleri
Puanlamadaki Ağırlığı (%)
KPSS Puanı (KPSS Puanıyla Başvuran Adaylar İçin)
40
Deneyim Yılı (İş Tecrübesiyle Başvuran Adaylar İçin
Belgelemek Kaydıyla)1
YDS Puanı
40
Yüksek Lisans
4
Doktora
8
İkinci Yabancı Dil Bilgisi2
4
Belirli Konularda Bilgi, Deneyim ve veya Sertifika3
4
1

5 yıl ve üzerindeki deneyim süresi dikkate alınır. (5 yıl için sınav ilanında belirlenen KPSS alt
limiti puanı ve ilave her yıl için 100 puana tamamlayacak şekilde 2 puan verilir.)
2 İkinci yabancı dile ilişkin sınav ilanında belirtilen asgari YDS veya eşdeğerliği bulunan sınav
puanları dikkate alınır.
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Tablo 5: Sözlü Sınava Çağırılacak Personel Adaylarının Sayısı
Personelin Unvanı Alınacak Personeli Sayısı Görev Yeri Sınava Çağrılacak Azami Aday Sayısı
Giresun (1
uzman)
Gümüşhane
20 (yirmi)
Uzman
4 (dört)
(2 uzman)
Rize (1
uzman)
Ajans
Merkezi
Hukuk Müşaviri
1 (bir)
(Trabzon)
5 (beş)
Ajans
Merkezi
İç Denetçi
1 (bir)
(Trabzon)
5 (beş)
Değerlendirme sonucu puanı son sıradaki aday ile eşit olan adaylar da yarışma sınavına
davet edilecektir. Ancak, bu hükme göre sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan
olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler ile gerçeğe
aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenen kişiler yarışma sınavına
alınmayacaktır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılacak ve bunlarla
sözleşme yapılmayacaktır. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi
sözleşmeleri feshedilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Sınava girecek İç Denetçi adayların belirlenmesinde Kalkınma Ajansları Personel
Yönetmeliği ekinde yer alan değerlendirme kriterleri kıyasen uygulanacaktır.
Tablo 6: İç Denetçi Adayları İçin Değerlendirme Kriterleri
İş Tecrübesiyle Yapılan Başvurular İçin
Puanlamadaki Ağırlığı
Puanlama Kriterleri
%
Deneyim Yılı (Belgelenmek kaydıyla) 4
40
YDS Puanı
40
Yüksek Lisans
4
Doktora
8
İkinci Yabancı Dil Bilgisi5
4
Belirli Konularda Bilgi, Deneyim ve Sertifika6
4
Sınav başvurularına ilişkin olarak yapılan itirazlar, yarışma sınavına katılmaya hak
kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 5 (beş) gün içerisinde yapılır. Yönetim Kurulu başkanı
tarafından itiraz tarihinden itibaren beş gün içinde belirlenecek üç kişilik bir komisyon tarafından
en geç bir hafta içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla
on beş güne kadar uzatılabilir.
8.Sınavın Şekli, Yeri ve Tarihi

3

Başvurulan pozisyon için ilan tercih nedeni olarak belirtilen bilgi, deneyim ve veya sertifikayı
belgelendirmek gerekir. Bu tercih sebebine dair birden fazla belgeye sahip olmak bu alanın
adayın toplam puanlamasındaki ağırlığını değiştirmez.
4 5 yıl üzerindeki deneyim süresi dikkate alınır. 5 yıl üzerindeki ilave her bir 5 yıl için 10 puan
verilecektir.
5 İkinci yabancı dile ilişkin sınav ilanında belirlenen asgari YDS veya eşdeğerliliği bulunan sınav
puanları dikkate alınır.
6 Başvurulan pozisyon için ilanda tercih nedeni olarak belirtilen bilgi, deneyim ve/veya sertifikayı
belgelendirmek gerekir. Birden fazla tercih sebebine sahip olmak adayın toplam puanlamasındaki
ağırlığını değiştirmez.
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Sınav, Sözlü Yarışma Sınavı şeklinde yapılacaktır. Yapılan başvuruların Ajans tarafından
dosya üzerinde değerlendirilmesinin akabinde yarışma sınavına katılmaya hak kazanan adayların
isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri, 4 Aralık 2020 tarihinden itibaren Ajansın internet
sitesi olan www.doka.org.tr sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Yarışma Sınavı, 21-22 Aralık 2020 tarihlerinde Ajansın Merkez Hizmet binasının
bulunduğu, Gazipaşa Mahallesi, Nemlioğlu Sokak, No:3, Ortahisar / TRABZON adresinde
yapılacaktır.
Ajans Genel Sekreterliği, son başvuru tarihinin süresini uzatmaya veya sınav tarihini
değiştirmeye yetkilidir. Olabilecek bu tür değişiklikler, Ajansın www.doka.org.tr internet
adresinden duyurulacaktır.
Sözlü Yarışma Sınavına hak kazanan tüm adayların, sınav yer ve saatinde nüfus cüzdanı,
pasaport veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle hazır
bulunmaları gerekmektedir.
9.Yarışma Sınavının Yapılışı
Sınav ilanında belirtilen şartları taşıyan ve gerekli belgeleri zamanında Genel Sekreterliğe
teslim etmiş olan kişiler yarışma sınavına alınırlar.
Yarışma sınavı, Genel Sekreterin başkanlığında, Yönetim Kurulunca öğretim üyeleri
arasından belirlenecek iki kişi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca görevlendirilen iki kişi olmak
üzere toplam beş kişilik sınav kurulu tarafından yapılır. Yarışma sınavının yapılacağı tarihe kadar
Genel Sekreterin görevlendirilmemiş olması halinde, sınav kuruluna, Yönetim Kurulu Başkanı
veya onun uygun göreceği Yönetim Kurulu üyelerinden birisi başkanlık eder.
Sınav kurulu üyeleri, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi
birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve
temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin
mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı
not verir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri
adaylardan ister.
10.Değerlendirme
Sınav kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir.
Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden 70 (yetmiş)’tir. Ancak, sınavda başarılı olanların
sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere
sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir.
Yarışma sınavında yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için
kazanılmış hak teşkil etmez.
Sınav kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar
arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan
durumlarda asıl adayların göreve başlamaması veya göreve başladıktan sonra söz konusu
pozisyonun altı ay içinde herhangi bir nedenle boşalması halinde, yedek adaylar sırasına göre
istihdam edilir. Bunlar hakkında bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri aynen uygulanır.
Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş
kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp
başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir.
Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda
ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir.
Yarışma sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda
bulunduğu ya da Ajans’ta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan
adayların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit
edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri derhal feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep
edemezler ve haklarında gerekli yasal işlemler yapılır.
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Adaylar, sözleşmeye davet edilmeden önce güvenlik soruşturmasına ve/veya arşiv
araştırmasına tabi tutulur. Ajans Yönetim Kurulu tarafından, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik
Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum
veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen
adayın başvurusu hangi aşamada olursa olsun iptal edilir. Adayla sözleşme imzalanmışsa, deneme
süresi sona ermiş olsa dahi bu sözleşme derhal, bildirimsiz ve tazminatsız olarak feshedilir ve
ilgili mercilere suç duyurusunda bulunulur.
11.Sonuçların Duyurulması
Genel Sekreterlikçe sınav sonuçları, sınav kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal
ettirildiği tarihten sonra yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben Ajansın internet
sitesinde ilan edilir ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaylara
yazılı olarak bildirilir.
12.Görevlendirme
1)

Sınavı

kazananların,

Ajanstaki

pozisyonlarda

görevlendirilmesi

işlemlerinin

yapılabilmesi için, ilgililerin göreve başlama çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip
15 (on beş) gün içerisinde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekir.
2) Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafından kabul edilebilir ve belgeyle ispatı mümkün
bir makul sebep olmaksızın 15 (on beş) gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat
adreslerinde bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamadığı için bu süre içinde
müracaat edememiş olanların görevlendirilmesi yapılmaz. Belgeyle ispatı mümkün bir makul
sebep nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aşamaz.
13.Personelin İstihdamı ve Deneme Süresi
Yarışma sınavı sonucunda başarılı olan adaylar ile 2 (iki) ayı deneme süresi olmak üzere,
Genel Sekreterin önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile belirsiz süreli iş akdi yapılır. Söz
konusu sözleşme, Ajans adına Yönetim Kurulu başkanı ya da Yönetim Kurulunun vereceği
yetkiye istinaden Ajans Genel Sekreteri tarafından imzalanır.
Deneme süresi içinde personelden, deneme süresini geçirmiş personelden beklenen
görevleri yerine getirmesi istenir. Bu sürenin sona erme tarihinden 10 (on) gün önce ilgili
yönetici, personel hakkında görüş ve değerlendirmelerini içeren bir rapor hazırlar ve bunu Genel
Sekretere sunar. Söz konusu rapor, Genel Sekreterin görüşü ile beraber Yönetim Kuruluna
sunulur.
Deneme süresi sonunda Ajansta çalışması uygun bulunmayan personelin sözleşmesi,
Yönetim Kurulunun kararı ile bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilir.
Kişinin çalıştığı günlere ilişkin ücret ve diğer hakları saklıdır.
14. Bilgi Alma
İş başvurusunda bulunan adaylar, bu ilanda belirtilen şartları kabul etmiş sayılırlar.
Personel alımı ile ilgili aşağıda yer alan telefon ve e-posta adresinden bilgi alınabilir:
Tel: 444 82 90
E-posta: doka@doka.org.tr
İnternet Adresi: www.doka.org.tr
Kamuoyuna İlanen Duyurulur.
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Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 48 inci maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği
ve Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri
uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Öğretim üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanununun 23. ve 24. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak
şartıyla:
DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim
dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, lisans/yüksek
lisans diploması, doktora belgesi ve doçentlik belgesi (Üniversitemiz personeli dışında başvuruda
bulunacaklar için mezuniyet belgelerinin noter onaylı suretleri), yabancı dil sınav sonuç belgesi,
yayın listesi, Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesine uygun
doldurulan EK-2 yayın listesi ve puanlama tablosu, EK-3 Genel Değerlendirme tablosu, bilimsel
çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet fiziki dosyayı, 4 adet CD’ye veya USB belleğe yüklenmiş
halde Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
Doçent kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları birim,
bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı
fotokopisi, lisans/yüksek lisans diploması, doktora belgesi (Üniversitemiz personeli dışında
başvuruda bulunacaklar için mezuniyet belgelerinin noter onaylı suretleri), varsa yabancı dil sınav
sonuç belgesi, yayın listesi, Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Yönergesine uygun doldurulan EK-2 yayın listesi ve puanlama tablosu, EK-3 Genel
Değerlendirme tablosu, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet fiziki dosyayı, 4 adet
CD’ye veya USB belleğe yüklenmiş halde kadronun ilan edildiği Yüksekokul Müdürlüğüne
şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
Başvuruda bulunacak adaylar, başvuru dosyalarını Giresun Üniversitesi Öğretim
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin 5. maddesine uygun olarak hazırlayacaklardır.
Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp
ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine
ekleyerek ibraz edeceklerdir. Yabancı yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların
denkliğini gösteren onaylı belgelerin de sunulması gerekmektedir.
NOT: Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna, 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi kapsamında
istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlilik eğitimlerini Üniversitemiz bünyesinde
tamamlayanların başvuru hakkı bulunmamaktadır.
İlan Tarihi
: 27.10.2020
Başvuru Tarihi
: 27.10.2020
Son Başvuru Tarihi
: 10.11.2020
BİRİM

BÖLÜM

1

Fen Edebiyat
Fakültesi

2

Fen Edebiyat
Fakültesi

Kimya Bölümü

3

Fen Edebiyat
Fakültesi

Sosyoloji Bölümü

ANABİLİM DALI

Türk Dili ve
Eski Türk Dili ABD.
Edebiyatı Bölümü

UNVANI DER. AD.

Doçent

3

1

Analitik Kimya ABD. Doçent

1

1

Genel Sosyoloji ve
Metodoloji ABD.

1

1

Doçent

İLAN ŞARTI
Türk Dili bilim/sanat alanında
doçent unvanı almış olup; Eski
Türk Dili ve Harezm Türkçesi
metinleri üzerine çalışmaları
olmak.
Kimya alanında doçent unvanına
sahip olup; ilaç etken maddelere
seçici sensörlerin ve iyon
baskılanmış polimer temelli katı
hal potansiyometrik sensörlerin
geliştirilmesi konularında
çalışmaları olmak.
Sosyoloji alanında doçent olmak.
Genel sosyoloji ve metodoloji
alanında çalışmaları olmak.
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4

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp
Bilimleri Bölümü

Acil Tıp ABD.

Doçent

1

1

5

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp
Bilimleri Bölümü

Göz Hastalıkları
ABD.

Doçent

1

1

6

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp
Bilimleri Bölümü

Radyoloji ABD.

Doçent

1

1

7

Espiye Meslek
Yüksekokulu

Mülkiyet Koruma
ve Güvenlik
Bölümü

Özel Güvenlik ve
Koruma Prg.

Doçent

2

1

8

Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal
Bilimler Eğitimi Türkçe Eğitimi ABD. Doçent
Bölümü

2

1

9

Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal
Bilimler Eğitimi Türkçe Eğitimi ABD. Doçent
Bölümü

2

1

Matematik ve Fen
Fen Bilgisi Eğitimi
Bilimleri Eğitimi
ABD.
Bölümü

Doçent

1

1

İslam Tarihi ve
Sanatları Bölümü

İslam Tarihi ABD.

Doçent

1

1

10 Eğitim Fakültesi

11

İslami İlimler
Fakültesi

12

İktisadi ve İdari
İşletme Bölümü
Bilimler Fakültesi

Sayısal Yöntemler
ABD.

Doçent

3

1

13

İktisadi ve İdari
İşletme Bölümü
Bilimler Fakültesi

Muhasebe ve
Finansman ABD.

Doçent

3

1

14

İktisadi ve İdari
İşletme Bölümü
Bilimler Fakültesi

Muhasebe ve
Finansman ABD.

Doçent

3

1

Havacılık
Havacılık Yönetimi
Yönetimi Bölümü
ABD.

Doktor
Öğretim
Üyesi

3

1

15

Sivil Havacılık
Yüksekokulu

İlgili alanda doçent unvanı almış
olup; akut iskemik inme ile ilgili
klinik çalışmaları olmak.
İlgili alanda doçent unvanı almış
olup; Molsidomin’in göz üzerine
etkileri ile ilgili çalışmaları olmak.
İlgili alanda doçent unvanı almış
olup; girişimsel radyoloji
diplomasına sahip olmak ve
elastografi ile ilgili çalışmaları
olmak.
Toksikoloji alanında doçentlik
unvanı almış olup; uyuşturucu
maddeler, patlayıcı maddeler,
ateşli silah artıkları ve otopsi
materyallerinde adli inceleme
konularında uluslararası
çalışmaları olmak.
Türkçe Eğitimi bilim alanında
doçent unvanı almış olmak. Türk
dili politikası ve zenginleştirilmiş
kütüphaneler üzerine çalışmaları
olmak.
Doçentliğini Klasik Türk
Edebiyatı alanında yapmış
olmak. Klasik Türk şiiri, okuma
eğitimi, sözlükler ve sözlükçülük
ile ilgili çalışmaları olmak.
Kimya alanında doçentlik unvanı
almış olup; fen eğitimi, çevre,
analitik ve biyokimya alanlarında
çalışmaları olmak.
Doçentliğini İslam Tarihi ve
Sanatları bilim alanından almış
olup; Arap Milliyetçiliği
konusunda çalışmaları olmak.
Nicel Karar Yöntemleri alanında
doçentliğini almış olup; bulanık
çıkarım sistemleri, bulanık
programlama türleri ve doğrusal
olmayan kanonik korelasyon
alanlarında çalışmaları olmak.
Finans alanında doçentliğini
almış olup; yeşil finansman,
tarım bankacılığı ve tarımsal
finansman konularında
çalışmaları olmak.
Muhasebe alanında doçentliğini
almış olup; muhasebe
denetiminde yapay zeka ve
büyük veri konularında
çalışmaları olmak.
Havacılık Yönetimi alanında
doktora yapmış olmak.

8564/1-1
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Kafkas Üniversitesi Rektörlüğünden:
657/4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI
Üniversitemiz Rektörlüğü Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğünde, 657
sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve
giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararına ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2.Maddesinin (b)
fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda 2018 ve 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları
esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.
UNVANI

KADRO
ADEDİ
İLAN KODU

ARANAN NİTELİKLER

Hemşire*

01

22

Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü Mezunu
olmak.

Hemşire*

02

35

Hemşirelik Lisans Mezunu olmak.

Ebe

03

13

Ebelik Lisans Mezunu olmak.

Ebe

04

4

Sağlık Meslek Lisesi Ebelik Bölümü mezunu olmak.

Eczacı**

05

3

Fakültelerin Eczacılık Bölümlerinden mezun olmak.

Röntgen
Teknisyeni

06

4

Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Görüntüleme
Teknikleri (Radyoloji) Programı önlisans mezunu
olmak.

Röntgen
Teknisyeni***

07

4

Sağlık Meslek Liselerinin Radyoloji Bölümünden
mezun olmak.

Laborant ****

08

4

Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Laboratuvar
Teknikleri veya Tıbbi Laboratuvar veya Sağlık
Laboratuvar önlisans mezunu olmak.

Psikolog

09

1

Psikoloji lisans mezunu olmak.

10

2

Yükseköğretim Kurumlarının İlk ve Acil Yardım
(Paramedik) Programı önlisans mezunu olmak.

Diğer Sağlık
Personeli
(Paramedik)

TOPLAM
92
*Hemşirelik Bölümüne eşdeğer diğer bölüm mezunları, hemşire unvanına başvuru
yapamaz.
**Eczacı unvanına başvuran adayların ibraz ettiği diploma veya geçici mezuniyet
belgelerinde (aslı gibidir onaylı sureti veya kare kodlu e-devlet çıktısı ve transkript) diploma puanı
bulunmak zorunludur. Aksi takdirde başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. Eczacı
pozisyonuna başvuracak adaylardan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar
uyarınca KPSS puanı şartı aranmamaktadır. Aday sayısının pozisyon sayısından fazla olması
durumunda bu pozisyon için sözlü sınav yapılacak olup, ayrıca duyurulacaktır.
***Kamu hastanelerinde en az bir yıl ilgili bölümde çalışmış olmak ve belgelendirmek.
****Kamu hastanelerinde en az bir yıl ilgili bölümde çalışmış olmak ve belgelendirmek.
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ARANILAN GENEL KOŞULLAR
A-Başvuru yapacak adaylarda, öğrenimle ilgili koşullar ile 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 48 inci maddesindeki aşağıda belirtilen genel şartlar aranır.
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. Taksirli Suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para
cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış
olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
3. Başvuru tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak,
4. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,
5. 657 sayılı Kanununun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini
devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engeli
bulunmamak,
6. Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
B-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak
istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine 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.
C-Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerle, kendi
isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.
D-KPSS (B) grubu sınavlardan lisans mezunları için 2020 KPSSP3, önlisans mezunları
için 2018 KPSSP93, lise mezunları için 2018 KPSSP94 puanı esas alınacaktır.(Eczacı pozisyonu
hariç)
E-KPSS puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanıp göreve başlatılacak olanlar, istihdam
edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi
olarak çalışacaklardır.
F-Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar veya eksik evrak verdiği
sonradan tespit edilenler ile istenen belgeleri ibraz edemeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak,
sözleşmesi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır.
G-Eczacı pozisyonuna müracaat eden adayların 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler
Hakkında Kanun'un 2. 3 ve 4'üncü maddelerinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.
ÖZEL ŞARTLAR
a) 2018 yılı ve 2020 KPSS (B) grubu puanı esas alınacaktır. (Eczacı pozisyonu hariç)
b) 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,
c) Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak,
d) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak,
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e) Başvuru yapacak adayların son 1 yılda (istifa tarihinden itibaren) herhangi bir
kurumda sözleşmeli personel (657 4/B) statüsünde çalışmamış olmaları gerekir.
BAŞVURU VE İSTENİLEN BELGELER
*Adaylar öncelikle Üniversitemiz web sayfasında (http://www.kafkas.edu.tr) yer alan
“Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü 657/4-b (Sözleşmeli Personel) Alımı Başvuru Sisteminden
başvurularını yapacaklardır. Başvuru için istenen belgeleri sistem üzerinden online olarak
yükleyeceklerdir.
Online Başvuruda Sisteme Eklenmesi Gereken Belgeler:
1- 1 adet fotoğraf (jpeg, jpg, png) formatında
2- 2018 veya 2020 KPSS sonuç belgesi fotokopisi. (pdf formatında)
3- Nüfus cüzdan fotokopisi. (pdf formatında)
4- Diplomanın önlü arkalı fotokopisi (pdf formatında)
5- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge. (pdf formatında)
6- Röntgen Teknisyeni ve Laborant Bölümüne başvuran kişilerden istenen evraklar (ilgili
kısma yüklenecektir. (pdf formatında)
BAŞVURU YERİ VE ZAMANI
Adaylar, ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15’inci günü saat 17.00’e
kadar Üniversitemiz web sayfasından (http://www.kafkas.edu.tr) 657 /4- b (Sözleşmeli Personel)
Alımı Başvuru Sisteminden başvurularını online olarak yapacaklardır. Şahsen ve posta yolu ile
yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Yanlış/eksik belge yükleme, farklı

mezuniyete

başvurma, yanlış ilana başvurma ve benzeri başvurularında sorumluluk adaylara aittir. Süresinde
yapılamayan veya sistemde meydana gelen gecikmeler sebebiyle geç yapılan başvurular dikkate
alınmayacaktır.
Adaylar sadece tek bir unvan için başvuru yapacaklardır. Birden fazla unvana başvuru
yapılması halinde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.
Adaylar Sözleşmeli Personel Alımı Başvuru Sistemindeki Başvuru Sorgula butonundan
başvurularının durumunu takip edebilirler. Takibin sağlıklı yapılabilmesi için adayların e- posta
adreslerini doğru beyan etmesi son derece önemlidir.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ
Değerlendirmeler KPSS puan sıralamasıyla yapılacak olup, KPSS puanlarının eşit
olması durumunda önce mezuniyet diploma notu yüksek olan, aynı olması halinde diploma
tarihi itibariyle mezuniyet tarihi önce olan, bunun da aynı olması halinde doğum tarihi önce
olan adaya öncelik tanınır. Asil adaylardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları
taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan atama yapılacaktır. Atanmaya hak kazanan
adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve
zamanı www.kafkas.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan atanmaya hak kazanan
adaylar için tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
BİLGİ İÇİN
Kafkas Üniversitesi Santral
(0474) 225 11 50-56 (10 44),(10 42),(11 43)
8643/1-1

Sayfa : 84

RESMÎ GAZETE

26 Ekim 2020 – Sayı : 31286

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun
ilgili maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz
Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri’nde belirtilen esaslar ile 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 48’inci maddesindeki şartları taşımak koşulu ile öğretim üyeleri alınacaktır.
Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren, 15 gündür.
İlanda belirtilen kadrolara başvurular, ilan detaylarının da belirtildiği
www.basvuru.kku.edu.tr web adresine on-line olarak yapılacak olup, şahsen ve posta ile başvuru
kabul edilmeyecektir.
Not: Doçent kadrosuna başvuracak adaylar için, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı
tarafından seçilecek Jüri üyelerince sözlü sınavı yapılacaktır.
BÖLÜM/ANABİLİM/
ANASANAT DALI/
PROGRAM

İlan
Kodu

Profesör Doçent

Dr.

AÇIKLAMALAR

Öğr.Üyesi

EĞİTİM FAKÜLTESİ
Eğitim Bilimleri Bölümü
Yüksek Lisans ve Doktorasını Eğitim Yönetimi ve
Denetimi, Doçentlik unvanını Eğitim Yönetimi
Eğitim Yönetimi

001001

1

alanında almış olmak. Okul iklimi ve etkisi,
örgütsel

bağlılık,

eğitim

kalitesi konularında

çalışmalar yapmış olmak.
Yüksek Lisansını Psikoloji alanında, Doktora ve
Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık

Doçentlik unvanını Eğitim Psikolojisi alanında
001002

almış olmak. Çatışma Çözme Eğitimi, Akran

1

Arabuluculuğu, Parasosyal Etkileşim konularında
çalışmalar yapmış olmak.
Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik unvanını
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında

Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık

001003

almış olmak. Geç ergenlerde ayrışma-bireyleşme

1

konusunda boylamsal çalışmalar ile tek ebeveynlik
ve

üniversite

yaşamına

uyum

alanında

çalışmalar yapmış olmak.
Doktorasını
Eğitim Programları ve
Öğretim

Eğitim

Programları

ve

Öğretimi

alanında almış olmak. Değer tabanlı program
001004

1

değerlendirme, öğretmen eğitiminde meslek bilgisi
derslerinin değerlendirilmesi alanında çalışmalar
yapmış olmak.

Matematik ve Fen Bilimleri
Eğitimi Bölümü
Matematik

Eğitimi

alanında

Yüksek

Lisans,

İlköğretim Matematik Eğitimi alanında Doktora ve
Matematik Eğitimi

001005

1

Doçent

unvanı

almış

olmak.

Matematiksel

kavramlar, kavram karikatürleri, karma yöntem
araştırmalarıyla ilgili çalışmalar yapmış olmak.
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Yüksek Lisans, Doktora ve Doçent unvanını
Kimya alanında almış olmak. Biyokimya ve bitkisel
Fen Bilgisi Eğitimi

001006

1

kaynaklı çeşitli aktif etken maddelerin bilgisayarlı
kimyasal hesaplamaları alanında çalışmalar yapmış
olmak.

Temel Eğitim Bölümü
Doktora ve Doçent unvanını Sınıf Öğretmenliği
Sınıf Eğitimi

001007

Eğitimi alanında almış olmak. Hayat Bilgisi, Sosyal

1

Bilgiler Öğretiminde Kavram Öğretimi ve Değerler
Eğitimi konularında çalışmalar yapmış olmak.
Yüksek Lisans ve Doktorasını Sınıf Eğitimi,
Doçent

unvanını Sınıf

alanında almış olmak.
Sınıf Eğitimi

001008

1

Öğretmenliği

Eğitimi

İlköğretim Matematik

Öğretiminde İdeal Öğretmen Davranışları, Geometri
Öğretimi, Matematiksel Beceriler ve İlkokullarda
Yetiştirme Programı üzerine çalışmalar yapmış
olmak.
Doktorasını

Sınıf

Eğitimi

alanında,

Doçent

unvanını Temel Eğitim, İlk Okuma Yazma ve
Sınıf Eğitimi

001009

Türkçe Eğitimi, alanında almış olmak. Türkçe

1

Eğitimi ile İlk Okuma Yazma Öğretimi, Ekran
Okuma,

İnsan

Hakları

Eğitimi

konularında

çalışmalar yapmış olmak.
Özel Eğitim Bölümü
Doktorasını Özel Eğitim alanında almış olmak.
Zihin Engelliler Eğitimi

001010

1

Zayıf

okurların

hareketlerinin

okuma

incelenmesi

becerileri
üzerine

ile

göz

çalışmalar

yapmış olmak.
FEN-EDEBİYAT
FAKÜLTESİ
Biyoloji Bölümü
Doktorasını Biyoloji alanında almış olmak. Bitki
Moleküler Biyoloji

001011

1

ekstraktlarının antigenotoksik ve antikarsinojenik
etkileri, sineklerde genotoksisite, hayatta kalış
üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Matematik Bölümü
Doktorasını Matematik alanında almış olmak.
Cebir ve Sayılar Teorisi

001012

1

Fibonomiyaller ve Kuaterniyon dizileri üzerine
çalışmalar yapmış olmak.

Sosyoloji Bölümü
Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik unvanlarını
Genel Sosyoloji ve
Metodoloji

001013

1

Sosyoloji alanında almış olmak. Bilgi sosyolojisi,
din sosyolojisi, kültür sosyolojisi, Orta Doğu
sosyolojisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
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Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü
Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik unvanlarını
Yeni Türk Edebiyatı

001014

Yeni Türk Edebiyatı alanında almış olmak. Dram

1

ve özgürlük kavramları bağlamında modern şiir,
roman üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Yüksek Lisansını Türk Dili ve Edebiyatı, Doktora ve
Doçentlik unvanlarını Yeni Türk Edebiyatı alanında

Yeni Türk Edebiyatı

001015

1

almış

olmak.

Cumhuriyet

sonrası

Türk

Edebiyatı’nda hikaye, toplumcu gerçekçilik, roman
üzerine çalışmalar yapmış olmak.
İstatistik Bölümü

Uygulamalı İstatistik

001016

1

Doktora

ve

Doçentlik

unvanlarını

İstatistik

alanında

almış olmak.

Uygulamalı

istatistik,

dağılımların karakterizasyonu, veri madenciliği,
makine öğrenmesi üzerine çalışmalar yapmış
olmak.
Doktora

İstatistiksel Bilgi Sistemleri 001017

1

ve

Doçentlik

unvanlarını

İstatistik

alanında almış olmak. Kalman filtresi ve Geometrik
süreçler üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Kimya Bölümü
Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik unvanlarını
Kimya
Biyokimya

001018

1

alanında

immobilizasyonu,

almış

olmak.

melanin,

çok

Enzim
katmanlı

elektroaktif protein film oluşturulması üzerine
çalışmalar yapmış olmak.
GÜZEL SANATLAR
FAKÜLTESİ
Müzik Bölümü
Doktorasını Müzik alanında almış olmak. Akustik
Müzik Bilimleri

001019

1

çalgıların ses kütüphanelerinin oluşturulması ve
elektronik ortama aktarılması üzerine çalışmalar
yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ
Endüstri Mühendisliği
Bölümü
Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik unvanlarını
Endüstri Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği

001020

1

Hizmet

sistemleri,

memnuniyet

alanında
hizmet

endeksi,

çalışmalar yapmış olmak.

yapay

almış

olmak.

kalitesi,

müşteri

zeka

üzerine
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Bilgisayar Mühendisliği
Doktorasını
Bilgisayar Bilimleri

001021

1

Bilgisayar

Mühendisliği

alanında

almış olmak. Derin evrişimsel sinir ağları ile deri
kanseri segmentasyonu ve tespiti konularında
çalışmalar yapmış olmak.

Biyomühendislik Bölümü
Doktorasını Biyomühendislik alanında almış olmak.
Biyomühendislik

001022

1

Kanser tedavisinde gen susturulması amacıyla
taşıyıcı

sistemlerinin

geliştirilmesi konularında

çalışmalar yapmış olmak.
Metalurji ve Malzeme
Mühendisliği Bölümü
Yüksek Lisansını ve Doktorasını Malzeme ve
Metalurji Mühendisliği veya Seramik Mühendisliği,
Seramik

001023

Doçentlik

1

unvanını

Mühendisliği

Malzeme

alanında

almış

ve

Metalurji

olmak. Seramik

esaslı, sudan hafif ısı yalıtım malzemelerinin
geliştirilmesi üzerinde çalışmalar yapmış olmak.
Makine Mühendisliği
Bölümü
Doktorasını Makine Mühendisliği alanında almış
Mekanik

001024

1

olmak. Nanopartikül katkılı kompozit malzemeler ve
seramik ön yüzlü çelik zırh sistemlerinin balistik
davranışları hakkında çalışmalar yapmış olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
Sosyal Hizmet Bölümü
Doktora ve Doçentlik unvanını Sosyal Hizmet
Sosyal Hizmet

001025

1

alanında almış olmak. Sosyal Hizmet Yönetimi
üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon Bölümü
Doktorasını Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında
Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon

001026

1

almış olmak.

Osteopatik

Manuel

Tedaviler,

Periferik Arter Hastalıkları konusunda çalışmalar
yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Tıp Fakültesi mezunu olup, Doktora ve Doçent
Anatomi

001027

1

unvanlarını Anatomi

alanında

almış

olmak.

Antropometrik anatomi ve plastinasyon yöntemi
konularında çalışmalar yapmış olmak.
Tıp

Anatomi

001028

1

Fakültesi

mezunu

olup,

Uzmanlık

ve

Doçentlik unvanını Anatomi alanında almış olmak.
El ve yüz anatomisi konularında çalışmalar yapmış
olmak.
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Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanında yüksek lisans
ve

Tıbbi Biyoloji

001029

doktora, Tıbbi

Biyoloji

alanında

doçent

unvanına sahip olmak. Kanser moleküler biyolojisi

1

ve epigenetiği, hücresel düzeyde genotoksisite ve
hastalıkların

genetik

temelleri

konularında

çalışmalar yapmış olmak.
Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik unvanını
Tıbbi Biyoloji

001030

1

Biyoloji

alanında

almış

olmak.

Hücre

sınıflandırması konusunda çalışmaları olmak.
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Uzmanlık ve Doçentlik unvanını İç Hastalıkları,
İç Hastalıkları

001031

Yan Dal Uzmanlığını Geriatri alanında almış

1

olmak. Sarkopeni konusunda çalışmalar yapmış
olmak.
Uzmanlık ve Doçentlik unvanını Acil Tıp alanında

Acil Tıp

001032

1

almış olmak. Terapötik Hipotermi ve Hipotermi
konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Uzmanlık ve Doçentlik unvanını Deri ve Zührevi

Deri ve Zührevi Hastalıklar 001033

1

Hastalıklar alanında almış olmak. Deri, saç ve
tırnak hastalıklarında mikroskopik görüntüleme,
deri kanserleri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri
Bölümü
Uzmanlık ve Doçentlik unvanını Kadın Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve
Doğum

001034

ve

1

Doğum alanında

almış

olmak.

Robotik

ürojinekolojik cerrahi ile ilgili çalışmalar yapmış
olmak.
Uzmanlık ve Doçentlik unvanını Kadın Hastalıkları

Kadın Hastalıkları ve
Doğum

001035

ve Doğum alanında almış olmak. Postmenopozal

1

osteoporoz

ile

ilgili genlerde tek nükleotid

polimorfizm çalışmaları yapmış olmak.
Uzmanlık ve Doçentlik unvanını Kadın Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve
Doğum

ve Doğum alanında almış olmak. Endometriozisde
001036

1

inflamasyon

parametreleri,

hiperemezis

gravidarumda psikiyatrik faktörlerin rolü konularında
çalışmalar yapmış olmak.
Uzmanlık ve Doçentlik unvanını Genel Cerrahi
alanında almış olmak. Sekonder peritonitlerde

Genel Cerrahi

001037

1

inflamasyon, apopitosis etkileri ve kök hücresinin
yara iyileşmesi üzerine etkileri ile ilgili çalışmalar
yapmış olmak.
Uzmanlık ve Doçentlik unvanını Genel Cerrahi
alanında almış olmak. İnsizyonel herni tedavisinde

Genel Cerrahi

001038

1

antienflamatuvar kaplı prostetik materyaller ve kök
hücresinin yara iyileşmesi üzerine etkileri ile ilgili
çalışmalar yapmış olmak.
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Uzmanlık ve Doçentlik unvanını Ortopedi ve
Travmatoloji alanında almış olmak. Kırık iyileşme
Ortopedi ve Travmatoloji

001039

1

sürecinde

İrisin

hormon

immunohistokimyasal

profili

olarak

ve

insan

irisinin
kemik

dokusunda araştırılması ile ilgili çalışmalar yapmış
olmak.
Uzmanlık ve Doçentlik unvanını Üroloji alanında
Üroloji

001040

1

almış olmak. Androloji alanı ile ilgili deneysel
çalışmaları olmak.
Uzmanlık ve Doçentlik unvanını Üroloji alanında

Üroloji

001041

1

almış olmak. Kalsiyum okzalat cinsi ürolitiyasiz
hastalıklarında metabolik değerlendirme ile ilgili
klinik çalışmalar yapmış olmak.
Uzmanlığını

Anesteziyoloji ve
Reanimasyon

Anesteziyoloji

ve

Reanimasyon,

Doçentlik unvanını Anesteziyoloji alanında almış
001042

olmak. Kardiyoversiyon ve kolonoskopi işlemlerinde

1

sedasyon-analjezi amaçlı opioidlerin kullanımına
dair çalışmalar yapmış olmak.
Uzmanlığını Beyin ve Sinir Cerrahisi, Doçentlik

Beyin ve Sinir Cerrahisi

001043

unvanını

1

Nöroşirurji

Nöroonkoloji

ve

alanında

almış

nörotravma

olmak.

konularında

araştırmalar yapmış olmak.
DİŞ HEKİMLİĞİ
FAKÜLTESİ
Klinik Bilimler Bölümü
Doktora ve Doçentlik unvanını Ağız, Diş ve
Ağız, Diş ve Çene
Cerrahisi

Çene Cerrahisi alanında almış olmak. Zigomatik
001044

1

implantlar, çene yüz bölgelerinde görülen kırıklar,
alveoler distraksiyon osteogenezisi konularında
çalışmalar yapmış olmak.
Doktora ve Doçentlik unvanını Ağız, Diş ve Çene
Radyolojisi alanında

Ağız, Diş ve Çene
Radyolojisi

rezonans
001045

1

almış

olmak.

Manyetik

görüntülemenin amalgam dolgularda

cıva salınımına etkisi, konik ışınlı bilgisayarlı
tomografide

hacimsel

ölçümler,

dental

radyografilerde yaş tayini konularında çalışmalar
yapmış olmak.
Doktorasını Pedodonti, Doçentlik unvanını Çocuk
Diş

Hekimliği

alanında

almış

olmak.

Biyomateryallerin daimi dişlerin kırılma direncine
Pedodonti

001046

1

etkisi, furkasyon lezyonlu süt dişlerinde kanal
tedavisinin başarısı, yer tutucuların periodontal
sağlığa ve ağız florasına etkileri konularında
çalışmalar yapmış olmak.
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HUKUK FAKÜLTESİ
Kamu Hukuku Bölümü
Doktorasını Kamu Hukuku alanında almış olmak.
Anayasa Hukuku

001047

1

Seçim ve Hükümet Sistemleri, Kişisel Verilerin
Korunması konularında çalışmalar yapmış olmak.

Özel Hukuk Bölümü
Doktorasını Özel Hukuk alanında almış olmak.
Medeni Hukuk

001048

1

Sulh Sözleşmesi, Eser Sözleşmesi konularında
çalışmalar yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ
BİLİMLER FAKÜLTESİ
Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi Bölümü
Doktorasını Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset ve Sosyal Bilimler 001049

1

alanında almış olmak. İslam-demokrasi ilişkisi,
İslam siyasal düşüncesi alanlarında çalışmalar
yapmış olmak.

Kentleşme ve Çevre
Sorunları

Doktorasını Kent ve Çevre alanında almış olmak.
001050

1

Kentsel politikalar, kentsel alt yapılar, siyasal ekoloji
üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Uluslararası İlişkiler
Bölümü
Doktorasını Uluslararası İlişkiler alanında almış
Siyasi Tarih

001051

1

olmak.

Büyük

güç

politikaları,

İmparatorluk

mücadeleleri, Rus tarihi üzerine çalışmalar yapmış
olmak.

VETERİNER FAKÜLTESİ
Klinik Öncesi Bilimler
Bölümü
Doktora
Veterinerlik Patolojisi

001052

ve

Doçentlik

unvanını

Veterinerlik

Patolojisi alanında almış olmak. Kanatlı hayvan

1

patolojisi ve moleküler patoloji üzerine çalışmalar
yapmış olmak.

Klinik Bilimleri Bölümü
Doktorasını Veterinerlik İç Hastalıkları, Doçentlik
Veterinerlik İç Hastalıkları 001053

unvanını Veteriner Klinik Bilimleri alanında almış

1

olmak. Çiftlik hayvanlarında ışığa duyarlılık üzerine
çalışmalar yapmış olmak.
Doktorasını Veterinerlik İç Hastalıkları, Doçentlik

Veterinerlik İç Hastalıkları 001054

unvanını Veteriner Klinik Bilimleri alanında almış

1

olmak. Köpeklerde tansiyon, hipertansiyon ve
tedavisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Doktorasını Veterinerlik İç Hastalıkları alanında

Veterinerlik İç Hastalıkları 001055

1

yapmış olmak. Evcil hayvanlarda peritonial diyaliz
üzerine çalışmalar yapmış olmak.

27 Ekim 2020 – Sayı : 31287

RESMÎ GAZETE
Doktorasını
Doçentlik

Veterinerlik Cerrahisi

001056
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Veterinerlik
unvanını

Cerrahisi

Veteriner

alanında,

Klinik

Bilimleri

alanında almış olmak. Küçük hayvan ortopedisi,

1

internal ve eksternal fiksasyon yöntemleri, kemik
iyileşmesi, küçük hayvanlarda genel anestezi
üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Doktorasını
Doçentlik

Dölerme ve Suni
Tohumlama

Dölerme

ve

Suni

unvanını Veteriner

Tohumlama,

Klinik

Bilimleri

alanında almış olmak. Laboratuvar hayvanlarında
001057

spermanın dondurulması, büyükbaş hayvanlarda

1

vücut kondisyon skorunun fertilite ve reprodüktif
parametrelere etkileri üzerine çalışmalar yapmış
olmak.

Zootekni ve Hayvan
Besleme Bölümü
Doktorasını
Hayvan Besleme ve
Beslenme Hastalıkları

Hayvan

Besleme

ve

Beslenme

Hastalıkları, Doçentlik unvanını Veteriner Zootekni
001058

1

ve Hayvan Besleme alanında almış olmak. Etlik
piliçlerde prebiyotik ve organik minerallerin kullanımı
üzerine çalışmalar yapmış olmak.

KIRIKKALE M.Y.O
İnşaat Bölümü
Doktorasını İnşaat Mühendisliği alanında almış
İnşaat Teknolojisi Programı 001059

1

olmak. Tane boyut optimizasyonu yapılan uçucu
küllerin

çimento

bağlayıcı kompozitlere etkisi

üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Elektrik ve Enerji Bölümü
Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik unvanını

İklimlendirme ve
SoğutmaTeknolojisi

001060

Makina alanında almış

1

olmak. Metal

esaslı

kompozitlerin üretimi ve işlenebilirlikleri konusunda

Programı

çalışmalar yapmış olmak.

Kimya ve Kimyasal İşl. Tek.
Bölümü
Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik unvanını
Rafineri ve Petro-Kimya
Teknoloji Programı

Kimya alanında almış olmak. Poliester liflerin
001061

1

antibakteriyel,

immobilizasyon

ve

adsorpsiyon

özelliklerinin incelenmesi konularında çalışmalar
yapmış olmak.

TOPLAM

23

22

16
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Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:
657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere sözleşmeli uzman
alınacaktır.
“Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2.maddesinin (c) fıkrası
uyarınca alım yapılacak her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun on
katına kadar aday arasından Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı
sırasına göre yerleştirilecektir. (Bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da
sınava katılmaya hak kazanacaklardır.)
A. ÖZEL ŞARTLAR
NİTELİK
UNVANI ADEDİ
ARANAN NİTELİKLER
KODU
Üniversitelerin Mühendislik, Fen-Edebiyat, İletişim, Eğitim,
Güzel Sanatlar Fakültelerinin birinden mezun olmak.
HTML + CSS konusunda tecrübeli olmak.
Photoshop, Illustrator programlarını kullanabilmek.
1
UZMAN
1
İngilizce,Almanca,Fransızca,Arapça dillerinin birinden
KPDS,YDS,YÖKDİL veya eşdeğer sınavlardan en az (C)
düzeyinde dil belgesine sahip olmak.
Üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümünden
veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca bu bölüme
eşdeğerliliği kabul edilen bölümlerin birinden mezun olmak.
Adobe Illustrator, Adobe Indesing ve Adobe Photoshop
programlarını kullanabilmek.
2
UZMAN
1
Kitap,katalog,dergi vb. yayınların tasarımı, uygulaması ve
baskıya hazırlanması konusunda tecrübeli olmak.
İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça dillerinin birinden
KPDS,YDS,YÖKDİL veya eşdeğer sınavlardan en az (C)
düzeyinde dil belgesine sahip olmak.
B. GENEL ŞARTLAR
Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımak.
I- İSTENİLEN BELGELER-BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ
1. Başvuru formu (fotoğraflı ve imzalı)
2. Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin ya da eğitimini yurt dışında tamamlamış
olanlar için diploma denklik belgesinin fotokopisi
3. 2020 KPSS P3 sonuç belgesi
4. Yabancı Dil Bilgisi seviyesini gösteren belge
5. Özgeçmiş
6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığını gösterir belge
Başvurular ilan tarihinden itibaren www.yok.gov.tr sitesinde bulunan başvuru formunun
eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmasından sonra fotoğraf yapıştırmak ve imzalamak suretiyle
yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 02.11.2020-16.11.2020 tarihleri arasında Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığı (Personel Dairesi Başkanlığı) Üniversiteler Mahallesi 1600.Cadde No: 10
06800 Bilkent/Ankara adresinde olacak şekilde posta ile göndermek. Postadaki gecikmeler ve
diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul
edilmeyecektir.
II- BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI
Başvuruların incelenmesi sonucunda geçerli başvuruda bulunan adaylardan, 2020 KPSS
P3 (B) grubu puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözlü
sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, sınav yeri ve tarihi www.yok.gov.tr sitesinde ilân
edilecektir. Ayrıca adaylara yazılı bildirim ve tebligat yapılmayacaktır.
III- DEĞERLENDİRME
Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması
zorunludur. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı
kadar aday alınacaktır.
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan
Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa
Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin
Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3134)
–– 22/5/2003 Tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin
Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/11/2020 Tarihinden
İtibaren İki Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3135)
ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar:
2020/477, 478)

1

2

3

YÖNETMELİKLER
–– Hazine ve Maliye Bakanlığı Defterdarlık Uzmanlığı Yönetmeliği
–– Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri ve Sporcu Sağlığı
Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik

15

GENELGE
–– Ulusal Kırsal Kalkınma Strateji Belgesi ile İlgili 2020/14 Sayılı Cumhurbaşkanlığı
Genelgesi

17

TEBLİĞLER
–– İşkolu Tespit Kararları (No: 2020/106, 107, 108, 109, 110, 111, 112)

18

KURUL KARARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/10/2020 Tarihli ve 9636 Sayılı Kararı

20

4

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 10/9/2020 Tarihli ve E: 2019/55, K: 2020/44 Sayılı
Kararı

21

İLÂN BÖLÜMÜ
33
a - Yargı İlânları
37
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
52
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma
109
Senetlerinin Günlük Değerleri

