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Dışişleri Bakanlığı (Avrupa Birliği Başkanlığı)’ndan:

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ İLE AVUKATLIK

SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/2/2018 tarihli ve 30333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avrupa

Birliği Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ile Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği yürürlükten

kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Avrupa Birliği Başkanlığının bağlı bulunduğu

Bakan yürütür.

—— • ——
Dışişleri Bakanlığı (Avrupa Birliği Başkanlığı)’ndan:

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI İÇ KOORDİNASYON VE UYUM KOMİTESİNİN

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/7/2012 tarihli ve 28352 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avrupa

Birliği Bakanlığı İç Koordinasyon ve Uyum Komitesinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında

Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Avrupa Birliği Başkanlığının bağlı bulunduğu

Bakan yürütür.

—— • ——
Dışişleri Bakanlığı (Avrupa Birliği Başkanlığı)’ndan:

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI MÜTERCİM YARIŞMA SINAVI VE

ATAMA YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/7/2012 tarihli ve 28352 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avrupa

Birliği Bakanlığı Mütercim Yarışma Sınavı ve Atama Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Avrupa Birliği Başkanlığının bağlı bulunduğu

Bakan yürütür.
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Dışişleri Bakanlığı (Avrupa Birliği Başkanlığı)’ndan:

AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ

DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Avrupa Birliği Başkanlığının merkez ve yurt

dışı teşkilatında görev yapan Devlet memurlarının disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Avrupa Birliği Başkanlığının merkez ve yurt dışı teş-

kilatında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan

Devlet memurlarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Kanunun 124 üncü maddesi, 17/9/1982 tarihli

ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin

Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4 – (1) Avrupa Birliği Başkanlığının merkez ve yurt dışı teşkilatında görev

yapan Devlet memurlarının disiplin ve üst disiplin amirleri EK-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller ile disipline ilişkin usul

ve esaslar bakımından, 657 sayılı Kanun ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında

Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 6 – (1) 13/7/2012 tarihli ve 28352 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avrupa

Birliği Bakanlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Avrupa Birliği Başkanlığının bağlı bu-

lunduğu Bakan yürütür.
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Dışişleri Bakanlığı (Avrupa Birliği Başkanlığı)’ndan:
AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME

VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hiz-

met gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Avrupa Birliği Başkanlığı personelinin gö-
revde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

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

nununa tabi olarak Avrupa Birliği Başkanlığında görev yapan personelden, görevde yükselme
veya unvan değişikliği suretiyle asaleten atanacakları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka-

nunu, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı
Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer
Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 15/3/1999 tarihli
ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşla-
rında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine
dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alt görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Karar-

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

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı hizmet gru-
bunda ya da hizmet grubu içinde alt görev grupları olması halinde aynı alt görev grubunda gös-
terilen görevleri,

c) Bakan: Dışişleri Bakanını,
ç) Başkan: Avrupa Birliği Başkanını,
d) Başkanlık: Avrupa Birliği Başkanlığını,
e) Birim: 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yer alan Başkanlık hizmet birim-

lerini,
f) Daire Başkanlığı: Başkanlık Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığını,
g) Görevde yükselme: 5 inci maddede belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet grup-

ları arasından yapılan hiyerarşik olarak yükselme niteliğinde atamaları,
ğ) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre görevde yükselmeye

tabi kadrolara atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı,
h) Hizmet grubu: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından benzer veya aynı dü-

zeyde unvanların bir araya getirilmesi ile oluşturulan grubu,
ı) Hizmet süresi: 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendine göre hesaplanan

süreleri,
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i) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,
j) Sınav kurulu: Görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin iş ve işlemleri yürüt-

mek üzere bu Yönetmelik hükümlerine göre oluşturulan kurulu,
k) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu

ihraz edilen unvanlara yapılacak atamaları,
l) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim

sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan
yazılı ve sözlü sınavı,

m) Üst görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer
alan hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine Tabi Kadrolar
Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar ve hizmet grupları
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi kadrolar ve hiz-

met grupları aşağıda belirtilmiştir:
a) Hukuk hizmetleri grubu:
1) Hukuk müşaviri.
b) Yönetim hizmetleri grubu:
1) Şef.
c) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu:
1) Uzman.
ç) Bilgi işlem hizmetleri grubu:
1) Çözümleyici.
d) İdari hizmetler grubu:
1) Bilgisayar işletmeni, memur, santral memuru, sekreter, şoför.
e) Destek hizmetleri grubu:
1) Hizmetli, kaloriferci.
(2) Bu Yönetmelik kapsamında unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir:
a) Teknisyen, tekniker, programcı, kütüphaneci, istatistikçi, mütercim, mühendis, avukat.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Atanacaklarda Aranılacak Şartlar

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadro ve unvanlara görevde yükselme su-

retiyle atanabilmek için;
a) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesi ve ilgili diğer mevzuatta aranan niteliklere sahip

olmak,
b) İlan edilen kadrolar için alt görevlerde geçirilmesi öngörülen hizmet süresi şartını

sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, başvuru süresinin son günü itiba-
rıyla Başkanlıkta en az 2 yıl çalışmış olmak,

c) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,
gerekir.
Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar
MADDE 7 – (1) Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda genel şartların yanında aşa-

ğıdaki özel şartlar aranır:
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a) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için;
1) Hukuk fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edil-

miş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
2) Son müracaat tarihi itibarıyla en az sekiz yıllık memuriyetinin bulunması ve en az

iki yıl avukat ve yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarda görev yapıyor olmak,
b) Şef kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Son müracaat tarihi itibarıyla en az beş yıllık memuriyetinin bulunması ve en az iki

yıl yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarda görev yapıyor olmak,
c) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;
1) En az 4 yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) En az bir işletim sisteminin uygulaması ile en az iki programlama dilini bildiğini

belgelemek,
3) Son müracaat tarihi itibarıyla en az beş yıllık memuriyetinin bulunması ve en az iki

yıl yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarda görev yapıyor olmak,
4) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama ko-

nularını bildiğine ilişkin Millî Eğitim Bakanlığınca onaylanmış belge ya da sertifikaya sahip
olmak,

ç) Uzman (idari) kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Son müracaat tarihi itibarıyla en az beş yıllık memuriyetinin bulunması ve en az iki

yıl yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarda görev yapıyor olmak,
d) Bilgisayar işletmeni kadrosuna atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Mezun olduğu okul itibarıyla verilen ders müfredatında bilgisayar dersi aldığına dair

belgeye sahip olmak veya Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da Millî Eğitim Bakanlığınca
izin verilen kurslardan bilgisayar işletmenliği sertifikası almış olmak veya kamu kurum ve ku-
ruluşlarınca düzenlenen aynı mahiyetteki kursta başarılı olmak,

e) Memur, santral memuru ve sekreter kadrolarına atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
f) Şoför kadrosuna atanabilmek için;
1) En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
2) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
gerekir.
Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara unvan değişikliği suretiyle atanabilmek

için;
a) Başkanlık kadrolarında çalışıyor olmak,
b) Unvan değişikliği yazılı ve sözlü sınavlarında başarılı olmak,
gerekir.
Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar
MADDE 9 – (1) Unvan değişikliği sınavı sonucu yapılacak atamalarda aranacak özel

şartlar, unvanlar itibarıyla aşağıda belirtilmiştir:
a) Avukat kadrosuna atanabilmek için;
1) Hukuk fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edil-

miş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
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2) Avukatlık ruhsatnamesi sahibi olmak,
b) Mühendis kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,
c) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların filoloji, mütercim tercümanlık, dil öğret-

menlikleri bölümlerinden veya ilgili diğer bölümlerinden mezun olmak,
2) Başvurunun son günü itibarıyla son 3 yıl içinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit

Sınavında en az (B) seviyesinde başarılı olmak veya dil yeterliliği bakımından Ölçme, Seçme
ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası ge-
çerliliği bulunan belgeye sahip olmak,

ç) İstatistikçi ve kütüphaneci kadrolarına atanabilmek için;
1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,
d) Programcı kadrosuna atanabilmek için;
1) İki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya

fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olup, Millî Eğitim Bakanlığından onaylı programcı
sertifikasına sahip olmak,

2) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,
e) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;
1) İki yıl süreli mesleki veya teknik eğitim veren yüksekokulların ilgili bölümlerinden

mezun olmak,
f) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;
1) Lise dengi mesleki veya teknik eğitim veren okulların ilgili bölümlerinden mezun

olmak,
gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar

Sınav şartı
MADDE 10 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakların

yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekir.
Duyuru ve başvuru
MADDE 11 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları, Başkanlık tarafın-

dan uygun görülen zamanlarda yapılır.
(2) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadrolar yazılı

sınav tarihinden en az otuz gün önce Başkanlık internet sitesinde ilan edilerek personele du-
yurulur.

(3) Duyuruda; sınava katılma şartlarına, atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı ve
sayısına, sınav tarihi ile yerine, başvuru tarihi, süresi, yeri ve son başvuru tarihine, atama ya-
pılacak kadrolara ilişkin sınav konularının başlıklarına ve gerektiğinde sözlü sınava ilişkin
diğer hususlara yer verilir.

(4) Başvurular için öngörülecek süre on günden, son başvuru tarihi ile yazılı sınav tarihi
arasındaki süre de on günden az olamaz.

(5) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan ni-
telikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için
duyuruda belirlenen şekilde başvuruda bulunabilir.
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(6) Aylıksız izinde bulunanlar da dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi
zorunlu izinleri kullanmakta olan Başkanlık personelinin, başvuruda bulunmaları ve görevde
yükselme sınavına katılmaları mümkündür.

(7) Halen ilan edilen kadro unvanlarında veya bu unvanla aynı ya da daha üst düzeydeki
unvanlı kadrolarda bulunanlar, aday memur statüsünde bulunanlar ve diğer kurumların perso-
neli görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına katılamazlar.

(8) Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Daire Başkanlığınca
incelenerek aranan şartları taşıyanlar Başkanlık internet sitesinde ilan edilir.

(9) Sınav başvuruları, duyuruda belirtilmesi şartıyla elektronik ortamda da yaptırılabilir.
Yazılı sınav
MADDE 12 – (1) Yazılı sınav, duyuruda yer verilen konularda yapılır.
(2) Görevde yükselme yazılı sınavı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlı-

ğına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir. Bu du-
rumda sınavın yürütülmesine ve sınava ilişkin hususlara, Başkanlık ile sınavın yaptırılacağı
kurum veya kuruluş arasında yapılan protokolde yer verilir. Unvan değişikliği yazılı sınavı, bu
fıkrada belirtilen kurumlardan birine yaptırılır.

(3) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir ve en az altmış puan alanlar
başarılı sayılırlar.

(4) Sınavlarda kopya çekenlerin, kopya verenlerin, yerine başkası sınava girenlerin
veya gerekli şartları taşımadığı daha sonra saptananların sınavları geçersiz sayılarak atamaları
yapılmaz, atamaları yapılmış olanların onayları iptal edilir ve ayrıca haklarında gerekli yasal
işlemler başlatılır.

Sözlü sınav
MADDE 13 – (1) Yazılı sınavda başarılı olan adaylar arasından en yüksek puan alan

adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday ile son adayla aynı
puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava çağrılır.

(2) Sözlü sınav tarihi ve yeri Başkanlık internet sitesinde ilan edilir.
(3) Adaylar, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel kültürü ve genel yeteneği,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir.
(4) Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayların sözlü

sınav puanı tespit edilir.
(5) Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.
Başarı sıralaması
MADDE 14 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle ilan edilen boş

kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü
sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir.

(2) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında başarılı olmalarına rağmen,
ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak adaydan, en fazla asıl aday sayısı
kadar aday, ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.
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(3) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavları sonucunda başarı puanlarının
eşit olması halinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,
b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,
öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belir-

lenir.
Sınav sonuçlarının açıklanması
MADDE 15 – (1) Yazılı ve sözlü sınav sonuçları, Başkanlık internet sitesinde ilan edilir.
Sınav belgelerinin saklanması
MADDE 16 – (1) Sınava katılanlardan başarılı olanların sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin

özlük dosyalarında saklanır. Dava açanların belgeleri dava sonuçlanıncaya kadar, diğerlerinin
belgeleri ise müteakip sınava kadar Daire Başkanlığınca saklanır.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 17 – (1) Sınav sonuçlarının ilanından itibaren beş gün içerisinde sınav sonuç-

larına itiraz edilebilir. Daire Başkanlığınca, yazılı olarak yapılacak itirazlar on beş gün içinde
değerlendirilerek karara bağlanır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. 

Görevde yükselme suretiyle atanma
MADDE 18 – (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesin-

leşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere 15 gün içinde atanır.
(2) Adaylardan tercih alınmasına karar verilmesi durumunda ise başarı sıralaması esas

alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.
(3) Duyurulan kadrolardan;
a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple ata-

maların iptal edilmesi, geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma
hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya
da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren
altı ayı aşmamak üzere ve aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya
kadar, belirlenmiş olması halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabi-
lir.

(4) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olanlar
veya atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler ile atanmaya hak kazandıkları
kadroya ilişkin görevlerine mevzuatta öngörülen süre içinde başlamayanlar veya yedeklerden
altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınav duyurusuna
kadar atanmamış olanlar aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngö-
rülen bütün usul ve esaslara tabidir.

Unvan değişikliğine ilişkin özel usul ve esaslar
MADDE 19 – (1) 5 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tabi

kadrolara Başkanlık personelinin atanması, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçeve-
sinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği yazılı sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteli-
ğine ilişkin konularda yaptırılır ve bu sınavlara katılacaklarda, Başkanlıkta veya öğrenim du-
rumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olmak şartı aranmaz.

(3) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelin, unvan
değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz ettikleri görevlere ataması yapılabilir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınav Kurulu ve Görevleri

Sınav kurulunun oluşturulması ve görevleri

MADDE 20 – (1) Görevde yükselme yazılı sınavlarının yapılması veya yaptırılması,
unvan değişikliği yazılı sınavlarının yaptırılması, sözlü sınavların yapılması, sınav sonuçlarının
ilanı, itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütmek üzere Bakan onayı
ile sınav kurulu teşkil edilir.

(2) Sınav kurulu, biri kurul başkanı olmak üzere Bakan tarafından görevlendirilen top-
lam beş üyeden oluşur. Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanı sınav kurulunun doğal üyesidir.
Ayrıca aynı usulle en az iki yedek üye belirlenir. İhtiyaç duyulması halinde Başkanlık dışından
kamu görevlileri arasından sınav kuruluna üye veya üyeler görevlendirilebilir. Sınav kurulu,
üye tam sayısıyla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Asil üyenin bulunmadığı toplantıya
yedek üye iştirak eder.

(3) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler görevde yükselme sınavına alınacak personelden,
lisansüstü öğrenim hariç olmak üzere öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük
seviyede olamazlar.

(4) Sınavlara, sınav kurulunun başkan ve üyelerinin eşlerinin, ikinci dereceye kadar
(bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya
üyeler Sınav Kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üyeler görevlendirilir.

(5) İhtiyaç duyulması halinde aynı usulle birden fazla sınav kurulu oluşturulabilir.
(6) Sınav Kurulunun sekretarya hizmetleri Daire Başkanlığınca yürütülür.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Engellilerin sınavları

MADDE 21 – (1) Başkanlık, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapa-

bilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.
Hizmet grupları arasındaki geçişler

MADDE 22 – (1) 5 inci maddede belirtilen hizmet grupları arasındaki geçişler aşağı-
daki esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Aynı alt grup içinde kalmak, ilgili personelin isteği ve atanacak kadro için aranan
öğrenim, belirli belge veya sertifikalara sahip olmak ve toplam hizmet süresi gibi nitelik ve
şartlara sahip olmak kaydıyla diğer görevlere sınavsız atama yapılabilir.

b) Hizmet grupları arasında görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt görev gru-
bundan üst görev gruplarına geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak, Başkanlıkta
veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı
düzey görevlere veya alt görevlere, ilgili personelin isteği ve bu Yönetmelikte aranan öğrenim
şartı ile hizmetin yerine getirilmesi için gerekli ehliyet, sertifika ve benzeri belgelere sahip
olunması kaydıyla görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi kadrolar ve bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili unvan için
düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

ç) Doktora öğrenimini bitirmiş olanların, atama yapılacak görev için bu Yönetmelikte
aranan hizmet süresi ve öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki gö-
revler ile daha alt görevlere sınavsız olarak atamaları yapılabilir.
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(2) Avukat kadrosundan hukuk müşaviri kadrosuna yapılacak atamalarda bu Yönetme-
liğin görevde yükselme sınavına ilişkin hükümleri uygulanmaz. Hukuk müşaviri kadrosuna
avukat kadrosunda bulunanlar arasından yapılacak atamalarda, öncelik Başkanlıktaki hizmet
süresi fazla olana verilir.

(3) Özel Kalem Müdürü kadrosuna yapılacak atamalarda, bu Yönetmeliğin görevde
yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin hükümleri uygulanmaz. Ancak, Özel Kalem Müdürü
kadrosuna atanmak, diğer memuriyet kadrolarına atanmalarda herhangi bir sınıf için kazanılmış
hak sayılmaz.

Naklen ve açıktan atamalar
MADDE 23 – (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlardan, bu Yönet-

melikte belirtilen aynı unvana, bu unvanla aynı düzeydeki veya daha alt düzeydeki diğer un-
vanlara, söz konusu unvanlar için mevzuatla aranan öğrenim ve sertifika gibi belgelere sahip
olma şartlarını taşımaları kaydıyla genel hükümlere göre naklen atama yapılabilir.

(2) Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Kanuna tabi görevlere atanma-
ları, ihraz ettikleri unvanların bu Yönetmelikte yer alan unvanlarla aynı olmaması halinde; öğ-
renim durumları, ihraz ettikleri unvan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının olum-
lu görüşü dikkate alınarak yapılır.

(3) İlk defa açıktan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.
Gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlar
MADDE 24 – (1) Gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu veya gerekli şartları taşımadığı

daha sonra anlaşılanların atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.
Özelleştirilen kuruluşlardan atama
MADDE 25 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hak-

kında Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre Başkanlığa yapılacak ilk atamalarda bu Yö-
netmelik hükümleri uygulanmaz.

Kazanılmış haklar
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatları uya-

rınca kazananların hakları saklıdır.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Kamu Kurum ve Ku-

ruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hü-
kümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 28 – (1) 13/7/2012 tarihli ve 28352 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Av-

rupa Birliği Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürür-
lükten kaldırılmıştır.

Öğrenim düzeyi
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki

veya üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, 7 nci
ve 9 uncu maddelerin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim görmüş kabul edi-
lirler.

Yürürlük
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Avrupa Birliği Başkanlığının bağlı bulun-

duğu Bakan yürütür.
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Dışişleri Bakanlığı (Avrupa Birliği Başkanlığı)’ndan:
AVRUPA BİRLİĞİ İŞLERİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Avrupa Birliği İşleri Uzmanları ile Avrupa

Birliği İşleri Uzman Yardımcılarının mesleğe alınmaları, giriş sınavı, komisyonların oluşumu,
yetiştirilmeleri, tez hazırlama ve yeterlik sınavları, atanmaları, görev, yetki ve sorumlulukları
ile diğer hususlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

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

nununun ek 41 inci maddesi ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların
Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 64 üncü maddesine dayanılarak hazır-
lanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkan: Avrupa Birliği Başkanlığı Başkanını,
b) Başkanlık: Avrupa Birliği Başkanlığını,
c) Birim: Avrupa Birliği Başkanlığı hizmet birimlerini,
ç) Giriş sınavı: Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcılığı giriş sınavını,
d) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını,
e) Uzman: Avrupa Birliği İşleri Uzmanını,
f) Uzman yardımcısı: Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcısını,
g) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
ğ) Yeterlik sınavı: Avrupa Birliği İşleri Uzmanlığı yeterlik sınavını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı

Giriş sınavı
MADDE 4 – (1) Başkanlıkta görevlendirilecek uzman yardımcıları, özel giriş sınavı

ile alınırlar. Giriş sınavı, yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamadan oluşur.
(2) Giriş sınavları, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Başkanlık tarafından uygun görü-

lecek zamanlarda ve uygun görülen öğrenim dallarında yapılır.
(3) Yazılı sınav klasik ve/veya test usulünde yapılabilir. Yazılı sınav Başkanlıkça yapı-

labileceği gibi, bir kısmı ya da tamamı üniversiteler veya diğer kamu kurumlarına da yaptırı-
labilir.

Giriş sınavı duyurusu
MADDE 5 – (1) Giriş sınavına katılma şartları, öğrenim dalları, atama yapılacak kad-

roların sınıfı, derecesi, sınav tarihi ve yeri, sınavın yapılış şekli, KPSS puan türü ya da türleri
ve asgari puanlar, puan sıralamasına göre kaç adayın çağrılacağı, son başvuru tarihi, başvuru
yeri ve sınavla ilgili diğer hususlar başvuru süresinin bitiminden en az otuz gün önce Resmî
Gazete’de, Başkanlığın ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının internet sitelerinde
duyurulur.

(2) Giriş sınav duyurusunda yer alacak öğrenim dalları 6 ncı maddenin birinci fıkrasının
(c) bendinde sayılan fakülte ve bölümler ile fakültelerin bölümleri arasından Başkanlıkça be-
lirlenir.
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Giriş sınavına katılma şartları
MADDE 6 – (1) Giriş sınavına katılabilmek için 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin

birinci fıkrasının (A) bendinde sayılan genel şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar aranır:
a) KPSS’den, sınav duyurusunda belirtilen puan türünde/türlerinde, Başkanlıkça belir-

lenen asgari puan düzeyinde başarılı olmak.
b) İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinde YDS'den en az (B) düzeyinde

puan almak veya ÖSYM tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan
bir belgeye sahip olmak.

c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî
ve idarî bilimler, mühendislik, veteriner, ziraat, su ürünleri ve iletişim fakülteleri ile fakültelerin
Avrupa Birliği, matematik, istatistik, sosyoloji, tarih, şehir ve bölge planlama bölümleri ya da
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakültelerden mezun
olmak.

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

(2) Yabancı dil düzeyine ilişkin belgelerin geçerlilik süresi sınav başvurusunun son
günü dikkate alınarak hesaplanır. Yabancı dil yeterliliğine ilişkin belgelerden, YDS belgesinin
geçerlik süresi beş yıl, diğer belgelerin geçerlik süresi ise iki yıldır.

(3) Başkanlık, sınav ilanında yer vermek suretiyle sınavı birinci fıkrada sayılan tüm fa-
külte ve bölüm mezunlarına açık yapabileceği gibi, hizmet gereklerini ve Başkanlığın ihtiyaç
durumunu dikkate alarak yapacağı tespite göre fakülte ve bölümlerden bir kısmına açık olarak
da yapabilir.

İstenilen belgeler
MADDE 7 – (1) Giriş sınavına katılmak isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenir:
a) İş Talep Formu.
b) Yükseköğrenim diploması ya da çıkış belgesi.
c) KPSS sonuç belgesi.
ç) YDS veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan sonuç belgesi.
d) Yazılı özgeçmiş.
(2) Yukarıda sayılan belgelerin en geç giriş sınavı duyurusunda belirlenen tarih ve saatte

Başkanlığa teslim edilmesi şarttır. Bu belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Başkan-
lıkça tasdik edilebilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

Giriş sınavı komisyonu
MADDE 8 – (1) Giriş sınavı komisyonu, Başkanın kendisi veya genel müdürler ara-

sından belirleyeceği komisyon başkanı dâhil toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Hizmetleri
Dairesi Başkanı komisyonun tabii üyesi olmak üzere diğer üyeleri ve üç yedek üyesi, Daire
Başkanı ve üstü kadrolarda bulunanlar arasından Başkan tarafından belirlenir. Komisyon üye
tamsayısı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

Yazılı giriş sınavı
MADDE 9 – (1) Giriş sınavı duyurusunda belirtilecek KPSS puanına sahip olmak şar-

tıyla yapılan başvurular arasından, en yüksek puana sahip olan adaydan başlanarak atama ya-
pılacak kadro sayısının en fazla on katına kadar aday yazılı sınava çağrılır. Son sıradaki adayla
eşit puan alan diğer adaylar da yazılı sınava çağrılır.

(2) Yazılı sınav; Avrupa Birliği (35 puan), Türkiye – Avrupa Birliği İlişkileri (35 puan)
ile Yabancı Dil Bilgisi (30 puan) başlıklarından oluşur.

(3) Yazılı sınavda başarı notu, yüz puan üzerinden en az yetmiştir.
(4) Sınavda kopya çekenler, çekmeye teşebbüs edenler veya kopya çektiği tespit edi-

lenler hakkında tutanak düzenlenir ve sınav kâğıtları geçersiz sayılır. Yazılı sınavın üniversi-
telere veya diğer kamu kurumlarına yaptırılması halinde de aynı esaslar uygulanır.

Sözlü sınav
MADDE 10 – (1) Yazılı sınavda en az yetmiş puan almak şartıyla, en yüksek puana

sahip olan adaydan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının en fazla dört katına kadar aday
sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla eşit puan alanlar da sözlü sınava çağrılır.
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(2) Sözlü sınavda adaylar;
a) Avrupa Birliği ve Türkiye – Avrupa Birliği İlişkileri ile Yabancı Dil Bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilir.
(3) Adaylar, giriş sınavı komisyonu tarafından ikinci fıkranın (a) bendi için elli puan,

(b) ilâ (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve ve-
rilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt
sistemi kullanılmaz.

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

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi
MADDE 11 – (1) Giriş sınavı komisyonu, yazılı ve sözlü sınav sonucunda tespit edilen

notların aritmetik ortalamasını almak suretiyle adayların uzman yardımcılığı giriş sınavı nihai
başarı derecelerini tespit ederek sıralamaya tabi tutar ve uzman yardımcısı adaylarının isim lis-
tesini, sözlü sınavın bittiği günü takip eden üç gün içinde Başkanlığa teslim eder.

(2) Başkanlık, yazılı ve sözlü sınav nihai sonuçlarını ve boş bulunan kadro sayısı itiba-
rıyla sınav başarı puanı sıralamasına göre kazananların listesini ilan eder. Yapılan sınavlarda
başarılı olmak şartıyla giriş sınav duyurusunda ilan edilen kadro sayısının yarısını geçmemek
üzere yedek liste de ilan edilir. Yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden
altı ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik
teşkil etmez.

(3) Sınav sonuçları açıklanırken; kazanan adayların yazılı ve sözlü sınav notlarının arit-
metik ortalamasının eşitliği durumunda, yazılı puanı yüksek olan aday; her iki puanın da eşit
olması halinde, KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

(4) Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren yedi gün içinde yazılı olarak giriş sı-
navı komisyonuna itiraz edilebilir. İtirazlar giriş sınavı komisyonunca yedi gün içinde incele-
nerek karara bağlanır. İtiraz sonucu adaya bildirilir. Yazılı sınavın üniversitelere veya başka
bir kamu kurumuna yaptırılması durumunda, bu sınav sonuçlarına yapılan itirazların karara
bağlanma süresi on beş gündür.

Uzman yardımcılarının atanması
MADDE 12 – (1) Giriş sınavını kazananların uzman yardımcılığı kadrolarına atanma-

ları ve adaylıklarına ilişkin işlemler 657 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre
yapılır.

(2) Sınavı kazananların atama işlemlerinin yapılmasına ilişkin tebligatta belirtilen süre
içinde, istenilen belgelerle birlikte Başkanlığa müracaat etmeleri gerekir.

(3) Atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir ma-
zereti olmadığı halde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz.

(4) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırılık tespit edilenlerin
sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uzmanlık Tezi ve Yeterlik Sınavı

Tez konusunun belirlenmesi
MADDE 13 – (1) Başkanlıkta, aylıksız izin ile toplam üç ayı aşan hastalık ve refakat

izinleri hariç fiilen iki yıl çalışmış olan uzman yardımcılarına, Başkanlığın görev sahası ile
ilgili konularda bağlı bulunduğu birim amirinin teklif edeceği üç konu arasından Başkanın onayı
ile bir tez konusu verilir. Belirlenen tez konusu uzman yardımcısının talebi ve bağlı bulunduğu
birim amirinin teklifi ve Başkanın onayı ile bir defaya mahsus olmak üzere değiştirilebilir.
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(2) Tez konusu belirlenen uzman yardımcılarına, Başkanın onayı ile tez danışmanı be-
lirlenir. Tez danışmanları, Başkanlıkta uzman ve üstü kadrolarda görev yapanlar veya tez ko-
nusuna ilişkin olarak üniversitelerin ilgili bölümlerinde görev yapan akademisyenler arasından
belirlenir.

Uzmanlık tezinin hazırlanması ve teslimi
MADDE 14 – (1) Uzman yardımcısı tez danışmanı gözetiminde hazırlayacağı tezde

bilimsel esaslara uygun olarak hareket etmek, ele aldığı konuyu tarihi gelişimi içinde ve kar-
şılaştırmalı olarak incelemek zorunda olup, tezin kendi görüş ve tavsiyelerini taşıması esastır.

(2) Tezin daha önce yüksek lisans, doktora tezi veya başka bir amaçla, benzer tarzda
hazırlanmamış ve kullanılmamış olması esastır.

(3) Uzman yardımcısı tezini, tez danışmanı raporu ile birlikte tez konusu verilen tarihten
itibaren en geç on iki ay içinde Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığına gönderilmek üzere
bağlı bulunduğu birime teslim etmek zorundadır.

(4) Süresi içinde tezlerini sunmayan uzman yardımcılarına tezlerini sunmaları için altı
ay ilave süre verilir.

Tez değerlendirme komisyonu
MADDE 15 – (1) Tez değerlendirme komisyonu, Başkanın kendisi veya belirleyeceği

genel müdürlerden birinin başkanlığında, uzman yardımcısının çalıştığı birim amiri tabii üye
olmak ve diğer üyeler uzman ve üstü kadrolardan olmak üzere beş asil ve dört yedek üyeden
oluşur. Tez değerlendirme komisyonu üyeleri Başkan tarafından belirlenir. Gerekli görülmesi
halinde, tez konusuyla ilgili akademisyenler de tez değerlendirme komisyonuna üye olarak alı-
nabilir.

(2) Tez değerlendirme komisyonu üye tam sayısı ile toplanır, kararlar oy çokluğu ile
alınır.

Tezin değerlendirilmesi
MADDE 16 – (1) Uzman yardımcıları tarafından hazırlanan tezler ve tez danışmanı

raporları, Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca iki hafta içinde tez değerlendirme komis-
yonu üyelerine dağıtılır. Tezler, teslim tarihinden itibaren en fazla iki ay içinde tez değerlen-
dirme komisyonu marifetiyle değerlendirilir. Uzman yardımcıları, bu sürenin tamamlanmasını
müteakip en fazla bir ay içinde toplanacak komisyon önünde tezlerini sözlü olarak savunur ve
üyelerin tezin içeriğine yönelik sorularını cevaplandırır. Savunma sonunda tez başarılı veya
başarısız olarak değerlendirilir. Başarı veya başarısızlığın tespitinde oy çokluğu esastır ve çe-
kimser oy kullanılamaz. Tez değerlendirme sonuçları, bir tutanağa bağlanarak bir hafta içinde
Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığına teslim edilir.

(2) Tezi başarısız bulunan uzman yardımcısına, tezdeki eksiklikler belirtilerek eksik-
likleri tamamlaması için altı aylık ek süre verilir. Uzman yardımcısı ek süreyi, başarısız olma
gerekçesinin yer aldığı komisyon kararını dikkate almak suretiyle tezini düzelterek veya verilen
yeni konuda tezini hazırlayarak kullanabilir.

Yeterlik sınavına girme koşulları
MADDE 17 – (1) Uzman yardımcıları;
a) Aylıksız izin, toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç, Başkanlıkta en az

üç yıl fiilen görev yapmış olmak,
b) Hazırladıkları uzmanlık tezi, oluşturulacak tez değerlendirme komisyonu tarafından

kabul edilmek,
kaydıyla, yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar.
Yeterlik sınavı komisyonu
MADDE 18 – (1) Yeterlik sınavı komisyonu, Başkanın kendisi veya genel müdürler

arasından belirleyeceği komisyon başkanı dâhil toplam beş üyeden oluşur. Yeterlik sınavı ko-
misyonunun diğer üyeleri, uzman ve üstü kadroda görev yapan Başkanlık personeli ve/veya
gerekli görürse yükseköğretim kurumları öğretim üyeleri arasından Başkan tarafından belirle-
nir. Aynı usulle başkan ve üyelerin yedekleri de belirlenir.
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(2) Yeterlik sınavı komisyonu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar alır. Yeterlik
sınavı komisyonu en az üç kişi ile toplanabilir.

Yeterlik sınavı
MADDE 19 – (1) Yeterlik sınavı, Başkanlıkça uygun görülen tarihlerde yapılır.
(2) Yeterlik sınavı, yeterlik sınavı komisyonu tarafından yazılı olarak test ve/veya klasik

usulde gerçekleştirilir.
(3) Yeterlik sınavı, Avrupa Birliği ve Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri (50 puan), Ya-

bancı Dil Bilgisi (30 puan) ve Devlet memurları ile ilgili mevzuatı da kapsayan kurumsal mev-
zuat (20 puan) konularından oluşur. Yeterlik sınav konularının alt başlıkları, uzman yardımcı-
larına sınavdan en az iki ay önce yazılı olarak bildirilir.

(4) Yeterlik sınavının klasik yazılı usulde yapılması durumunda, cevap kâğıtlarını her
komisyon üyesi ayrı ayrı değerlendirerek not verir. Bunların aritmetik ortalaması sınav başarı
notudur.

(5) Yeterlik sınavında başarı notu yüz üzerinden en az yetmiştir.
(6) Sınavda başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli ma-

zereti nedeniyle sınav hakkını kullanamayanlara bir yıl içinde ikinci bir sınav hakkı daha ve-
rilir.

Uzmanlığa atanma
MADDE 20 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olanların uzman kadrolarına atanabilmeleri

için; uzman yardımcılığı dönemi içinde alınmış olması kaydıyla, YDS’den İngilizce, Fransızca,
Almanca dillerinden birinden asgari (C) düzeyinde puan almış olmaları veya dil yeterliliği ba-
kımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye
yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olmaları şarttır.

(2) Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri
de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanma-
yanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler, uzman yardımcısı
unvanını kaybederler ve Başkanlıkta durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

Yeniden atanma
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre uzman unvanını kazandıktan sonra

Başkanlıktaki görevlerinden başka kamu kurumlarına geçenler de dâhil kendi isteğiyle ayrılıp
da yeniden atanmak isteyenler; boş kadro olması, Başkanlığın ihtiyacı bulunması ve YDS’den
son iki yıl içinde İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden asgari (C) düzeyinde puan
almış olmaları veya dil yeterliliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası ge-
çerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmaları şartıyla Başkanlıkta uzman kadrolarına ata-
nabilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 22 – (1) 13/7/2012 tarihli ve 28352 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Av-

rupa Birliği İşleri Uzmanlığı Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Mevcut uzman yardımcıları hakkında uygulanacak mevzuat
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Başkanlıkta, 22 nci madde ile yürürlükten kaldırılan Avrupa

Birliği İşleri Uzmanlığı Yönetmeliği kapsamında uzman yardımcılığı kadrolarına atanmış olan-
ların yeterlik sınavları ve uzman kadrolarına atanmaları mezkûr mülga Yönetmelik ve ilgili
mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır. Ancak bu kapsamda oluşturulacak tez değerlendirme
komisyonu ile yeterlik sınavı komisyonu Başkanlığın güncel teşkilat yapısı, hiyerarşik yapı ve
unvanları dikkate alınarak belirlenir.

Yürürlük
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Avrupa Birliği Başkanlığının bağlı bu-

lunduğu Bakan yürütür.

Sayfa : 28                               RESMÎ GAZETE                                16 Aralık 2020 – Sayı : 31336



Nükleer Düzenleme Kurumundan:
NÜKLEER DÜZENLEME KURUMU İŞLEM VE

HİZMET BEDELLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Nükleer Düzenleme Kurumunun uygulaya-
cağı işlem ve hizmet bedellerinin belirlenmesine ve tahsil edilmesine ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 2/7/2018 tarihli ve 702 sayılı Nükleer Düzenleme
Kurumunun Teşkilat ve Görevleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bedel: İşlem ve Hizmet Bedelleri Listesinde yer alan işlem ve hizmetlerin parasal

karşılığını,
b) İşlem ve Hizmet Bedelleri Listesi: Kurumun işlem ve hizmetleri ile bunların parasal

karşılığının belirlendiği ve Kurumun resmî internet sayfasında yayımlanan listeyi,
c) Kurul: Nükleer Düzenleme Kurulunu,
ç) Kurum: Nükleer Düzenleme Kurumunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İşlem ve Hizmet Bedellerine İlişkin Hususlar

İşlem ve hizmetler

MADDE 4 – (1) Kurumun işlem ve hizmetleri aşağıdaki ana başlıkları içerir:
a) Yetkilendirme.
b) Denetim.
c) Değerlendirme.
ç) Diğer.
(2) Birinci fıkrada belirlenen ana başlıklara ilişkin alt başlıklar İşlem ve Hizmet Bedel-

leri Listesinde belirlenir.
Bedel tespiti

MADDE 5 – (1) Kurumun işlem ve hizmet bedelleri yıllık olarak aşağıdaki usulle tespit
edilir:

a) Kurumun Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından her yıl, bir sonraki yılda
uygulanacak bedellerin tespit edilebilmesi amacıyla Kurumun ilgili hizmet birimleri ile koor-
dineli olarak işlem ve hizmetin maliyet unsurlarının niteliğine göre; yeniden değerleme oranı,
yurt içi üretici fiyat endeksi, tüketici fiyat endeksi, döviz kurlarındaki değişiklikler ve diğer
hususlar dikkate alınarak bir sonraki yılın İşlem ve Hizmet Bedelleri Listesi taslağı hazırlanır.

b) Hazırlanan İşlem ve Hizmet Bedelleri Listesi taslağı en geç cari yılın Kasım ayı so-
nuna kadar Kurula sunulur.
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c) Kurul tarafından onaylanan İşlem ve Hizmet Bedelleri Listesi, en geç Aralık ayının

son iş günü Kurumun resmî internet sayfasında yayımlanır.

Yıl içerisindeki değişiklikler

MADDE 6 – (1) İşlem ve Hizmet Bedelleri Listesinde yıl içerisinde ihtiyaç duyulan

değişiklikler, Kurul kararı ile uygulamaya konulur. Yapılan değişiklikler Kurumun resmî in-

ternet sayfasında yayımlanır.

İşlem ve hizmet bedellerinin ödenmesi

MADDE 7 – (1) İşlem ve Hizmet Bedelleri Listesinde aksi belirtilmedikçe, işlem ve

hizmet bedeli ödemeleri hizmet gerçekleşmeden önce verilecek tahakkuk numarası ile yürür-

lükte bulunan İşlem ve Hizmet Bedelleri Listesine göre yapılır.

(2) İşlem ve Hizmet Bedelleri Listesinde ödemelerin kısım kısım yapılacağının belir-

lendiği durumlarda ilgili kısma ilişkin ödenecek bedel; yürürlükte bulunan İşlem ve Hizmet

Bedelleri Listesine göre belirlenir, verilecek tahakkuk numarası ile İşlem ve Hizmet Bedelleri

Listesinde belirlenen süre içerisinde ödenir.

(3) İşlem ve Hizmet Bedelleri Listesinde ödemelerin hizmet gerçekleştikten sonra ya-

pılacağının belirlendiği durumlarda ödenecek bedel; hizmetin verildiği tarihte yürürlükte bu-

lunan İşlem ve Hizmet Bedelleri Listesine göre belirlenir, verilecek tahakkuk numarası ile

İşlem ve Hizmet Bedelleri Listesinde belirlenen süre içerisinde ödenir.

(4) Süresi içerisinde ödenmeyen işlem ve hizmet bedeline, genel hükümlere göre ge-

cikme zammı uygulanır, bu alacaklar genel hükümlere göre takip ve tahsil edilir.

Bedel iadesi

MADDE 8 – (1) Kurumun işlem ve hizmetlerine ilişkin başvuruların başvuru sahibin-

den kaynaklanan bir nedenle olumlu sonuçlanmaması halinde tahsil edilmiş işlem ve hizmet

bedeli iade edilmez. Başvuruların yenilenmesi halinde işlem ve hizmet bedeli tekrar alınır.

(2) Kurumun işlem ve hizmetlerine ilişkin başvuruda bulunan gerçek veya tüzel kişiler

tarafından fazla veya yanlış ödenen bedel, başvuru sahibinin yazılı talebi üzerine iade edilir.

(3) Kurum tarafından işlem veya hizmetin kısmen veya tamamen sunulamadığı durum-

larda başvuruda alınan bedel, başvuru sahibinin yazılı talebi üzerine kısmen veya tamamen

iade edilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren en geç 3 ay içe-

risinde, ilk İşlem ve Hizmet Bedelleri Listesi yayımlanır. Bu İşlem ve Hizmet Bedelleri Listesi

yayımlanana kadar yapılan başvurular ile karara bağlanmamış mevcut başvurular başvuru ta-

rihindeki işlem ve hizmet bedellerine göre sonuçlandırılır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.
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TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığından:
2021 YILINA AİT GENEL YATIRIM VE FİNANSMAN PROGRAMININ

UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARIN
BELİRLENMESİNE DAİR TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 16/10/2020 tarihli ve 3094 sayılı Cumhurbaşkanı

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

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

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

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 16/10/2020 tarihli ve 3094 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

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

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

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

devlet teşekkülü ile kamu iktisadi kuruluşlarını,
ç) Kamu işletmesi: 1 inci madde kapsamına giren işletmeleri,
d) Kamu teşebbüsü veya teşebbüs: (a), (c) ve (f) bentlerinde sayılan teşebbüsleri,
e) Karar: 16/10/2020 tarihli ve 3094 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Kararı,
f) Kuruluş: 4046 sayılı Kanuna tabi olup sermayesinin yüzde 50’sinden fazlası kamuya

ait olan özelleştirme kapsam ve programındaki işletmeci teşebbüsleri,
g) ÖİB: Özelleştirme İdaresi Başkanlığını,
ğ) KİVİ sistemi: Kamu işletmeleri veri izleme sistemini,
h) Program: 16/10/2020 tarihli ve 3094 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Kararın ekinde

yer alan tablodaki mali büyüklükler ile Bakanlık tarafından bu büyüklükler dikkate alınarak
teşebbüslere gönderilen 2021 yılı mali hedeflerini,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

İstihdam ve Hizmet Alımları
Açıktan ve naklen atama
MADDE 4 – (1) Kararın 4 üncü maddesi uyarınca, 2020 yılında ayrılan personel sayısı

belirlenirken, emeklilik, istifa, kurum dışı nakil, ölüm ve iş akdi feshi yoluyla ayrılanlar dikkate
alınır. Askerlik, kurum içi nakil, statü değişikliği, kadroya alınan geçici işçiler, iş akdi askıya
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alınan geçici işçiler, profesyonel sendikacı olarak teşebbüsten ayrılan personel, 4046 sayılı Ka-
nunun 22 nci maddesi çerçevesinde istihdam fazlası olarak bildirilen personel ve 15/10/2019
tarihli ve 1661 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Karar kapsamında işe alındıktan sonra 2020
yılı içerisinde ayrılan personel hesaplamada dikkate alınmaz.

(2) 2020 yılında Bakanlıkça sermaye transferi yapılan kamu iktisadi teşebbüsleri ve
bunların bağlı ortaklıklarının Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki personel
atama işlemleri Bakanlığın uygun görüşüne bağlıdır. Bu teşebbüsler, EK-2’de yer alan Tablo
500: Personel Talep Formunu doldurarak taleplerini gerekçeleriyle Bakanlığa iletir ve gerekli
izni aldıktan sonra işlemlerini tekemmül ettirir. Personel Talep Formunu göndermeyen teşeb-
büslerin talepleri dikkate alınmaz. Bu fıkra kapsamındaki atama izinleri, Bakanlıktan yılda en
çok iki kez talep edilebilir.

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

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

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

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

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

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

a) Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Bakanlık tarafından uygun görülen yatırımlar kapsa-
mında kurulan tesis veya işletme birimi hakkında bilgiler.
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b) Tesis veya işletme biriminin devreye gireceği tarih ile deneme üretimine başlayacağı
tarih.

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

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

hakkında gerekçesi ile birlikte Bakanlığa veya ilgisine göre ÖİB’ye bilgi verir.
Sınavlar
MADDE 7 – (1) 1/1/2021 tarihinden sonra sözleşmeli personel pozisyonlarına atanan

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

a) Kurumsal alım yöntemi ile teşebbüslerde sözleşmeli personel pozisyonlarına atananlar,
b) Mesleğe özel yarışma sınavı ile yardımcı olarak girilen kadrolar (örneğin müfettiş

yardımcılığı, uzman yardımcılığı, stajyer kontrolörlük gibi kadrolar) ile bulunulan pozisyondan
farklı ve öğrenim durumu itibarıyla ihraz ettikleri unvanlı kadro ve pozisyonlara yapılacak ata-
malar (örneğin memur unvanlı pozisyona atanmış personelin mühendis unvanlı bir kadro veya
pozisyona atanması),

bu sınırlamanın dışındadır.
(2) Kararın 7 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yapılacak atamalar için 2021

yılında Bakanlıktan uygun görüş alınan, ancak sınav ve/veya atama işlemlerine yönelik olarak
gerekli işlemlere başlandığı halde sonuçlandırılamayan personel atama izinleri, 2022 yılında
ilave bir izne ihtiyaç bulunmaksızın kullanılabilecektir.

Geçici işçiler
MADDE 8 – (1) Teşebbüsler, 1/1/2021 tarihinden itibaren 2021 yılında çalıştıracakları

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

(2) Usulüne uygun vize edilen cetvellerin bir örneği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığınca ilgili teşebbüse, Sayıştay Başkanlığına, Bakanlığa ve ilgisine göre ÖİB’ye gön-
derilir. Bu vize işlemi yapılmaksızın ilgili personele ödeme yapılamaz. Üçüncü fıkra kapsa-
mında Bakanlıkça verilen ilave izinlerde ve Bakanlıkça geçici işçilerin çalışma sürelerinin uza-
tılması durumunda da aynı usul uygulanır.

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

(4) Teşebbüslerin 1/1/2022 tarihinden itibaren 2022 yılında çalıştıracakları geçici işçi-
lerin toplam adam/ay süresine ilişkin tavanın Bakanlıkça belirlenebilmesi amacıyla EK-4’te
yer alan Tablo 501: Geçici İşçi Talep Formu teşebbüsler tarafından doldurularak KİVİ siste-
minde belirlenen tarihe kadar Bakanlığa iletilir.

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

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

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

kanlık veya ÖİB tarafından yeniden belirlenmesi için teşebbüsler EK-5’te yer alan Tablo 502:
İlave Fazla Çalışma Talep Formu ile ayrıntılı analiz ve gerekçeleriyle Bakanlığa veya ÖİB’ye
başvurur.
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(4) Kararda bahsi geçen toplam fazla çalışma izni, tavana ilişkin olup teşebbüsler fazla
çalışma izinlerinin kullanımında, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununda ve ilgili diğer
mevzuatta yer alan fazla çalışmaya ilişkin hükümlere uygun hareket etmekle yükümlüdür.

(5) Teşebbüslerin 2022 yılında kullanılabilecek fazla çalışma tavanının belirlenebilmesi
amacıyla EK-6’da yer alan Tablo 512: Fazla Çalışma Talep Formu teşebbüsler tarafından dol-
durularak KİVİ sisteminde belirlenen tarihe kadar Bakanlığa iletilir.

Pozisyon iptali
MADDE 10 – (1) Kararın 11 inci maddesi kapsamındaki bildirimler, 31/8/2021 tarihine

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

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

(2) Teşebbüsler, Kararda belirlenen sınırlamaları dikkate alarak maliyetlerin düşürül-
mesi ve sağlanan faydanın artırılması amacıyla çok yıllı hizmet alım ihalesine çıkabilir. Çok
yıllı hizmet alımı yapılabilmesi için, Program kapsamında işletme bütçelerinin en az 2021-
2023 dönemini kapsayacak şekilde hazırlanması gerekir. Program hedefleri ve işletme bütçesi
kısıtları dâhilinde, 2021 yılında ihale yoluyla alınacak hizmetlerin tutarı, Kararın 22 nci mad-
desinin birinci fıkrası uyarınca Bakanlıkça bildirilecek olan tutarı aşamaz. 2022 yılı ve sonra-
sına ilişkin hizmet alımı tavanları, 2021 yılı için Bakanlıkça bildirilen tavanın her yıl için
%10’ar artırılması yoluyla hesaplanır. Bu şekilde hesaplanan yıllara sari hizmet alım tavanlarını
Kararın 14 üncü maddesinde sayılan gerekçelerin oluşması durumunda teşebbüs yönetim ku-
rulu %10 artırmaya yetkilidir. Bu çerçevedeki hesaplamalar aşağıdaki şekilde yapılır:

a) 2021 yılı hizmet alımı tavanı Bakanlıkça bildirilecek tutardır.
b) 2022 yılı hizmet alımı tavanı = 2021 yılı hizmet alımı tavanı x 1,10
c) 2023 yılı hizmet alımı tavanı = 2022 yılı hizmet alımı tavanı x 1, 10
ç) Yönetim kurulu yetkisi dahil 2021 yılı hizmet alımı tavanı = Bakanlıkça bildirilen

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

tavanı x 1,10 x 1,10
e) Yönetim kurulu yetkisi dahil 2023 yılı hizmet alımı tavanı = 2022 yılı hizmet alımı

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

2023 yılı sonrasını kapsayan çok yıllı hizmet alımlarına ilgili Bakanlığın görüşünün alınmasını
müteakip Hazine ve Maliye Bakanı tarafından karar verilmesi durumunda 2023 yılı sonrası
için hizmet alım tavanı, önceki yılın hizmet alım tavanının %10 artırılması suretiyle hesaplanır.

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

(5) 8/2/2015 tarihli ve 29261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Kanununa
Göre İhale Edilen Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edi-
len İşçilerin Kıdem Tazminatlarının Ödenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde
yüklenici firma tarafından istihdam edilen işçilerin kıdem tazminatlarına yönelik teşebbüslerce
ayrılan karşılık ile yapılan ödeme tutarları Bakanlıkça bildirilen ihale yoluyla hizmet alım
tavanı kapsamında değerlendirilmez.
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İlave hizmet alımları
MADDE 12 – (1) Kararın 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında

teşebbüs yönetim kurulunca ilgili yıl hizmet alımı tavanının %10’a kadar artırılması halinde,
konuya ilişkin yönetim kurulu kararının bir örneği, ilgili bilgi ve belgelerle birlikte on iş günü
içinde Bakanlığa ve ilgisine göre ÖİB’ye gönderilir.

(2) Kararın 14 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında yapılacak hizmet alımı ta-
leplerine ilişkin başvurularda, EK-7’de yer alan Tablo 503: İlave İhale Yoluyla Hizmet Alımı
Talep Formu ile asgari olarak aşağıdaki bilgi ve belgelere yer verilir:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler

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

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

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

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

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

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

menin 36 ncı ve 37 nci maddelerinde yer alan hükümler çerçevesinde Hazineye aktarılması
gereken temettü tutarlarını, EK-10’da yer alan Tablo 505: Temettü Bilgi Formunu doldurarak,
2020 yılı bilançosunun kesinleşmesini müteakip iki hafta içerisinde Bakanlığa bildirir.

(2) Kamu iktisadi teşebbüsleri, Hazine ve Maliye Bakanı tarafından 2020 yılı kâr bek-
lentisi/gerçekleşmesi ve önceki yıldan kalan temettü borçları dikkate alınarak belirlenen tutarda,
bütçe hedefleri dikkate alınarak tespit edilen ve gerektiğinde revize edilebilecek olan ödeme
planı doğrultusunda temettü ödemelerini yapar. Kamu iktisadi teşebbüsleri, oluşan dağıtılabilir
kâr tutarını Bakanlığa borç olarak kaydetmeyip yeni bir talimata kadar sermaye hesaplarında
yer alan geçmiş yıl kârları hesabında tutar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İzleme ve Şeffaflık

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

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

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

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

(4) Teşebbüsler fazla çalışma, geçici işçi ve hizmet alımı taleplerini ayrıca resmi yazı
ile detaylı gerekçelerini belirterek Bakanlığa sunar. Kamu işletmeleri, aksi bildirilmediği tak-
dirde, söz konusu internet adresi üzerinden doldurdukları diğer tablolar için ilave bir resmi
yazı göndermez.

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

(6) Tüm kamu işletmeleri doğrudan mal ve hizmet üretimiyle ilgili olmayan veya atıl
durumda olan gayrimenkullerini tespit eder ve EK-11’de yer alan Tablo 507: Atıl Gayrimenkul
Bilgi Formunu doldurarak 30/6/2021 tarihine kadar Bakanlık ve ilgisine göre ÖİB’ye gönde-
rir.

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

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

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

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

teşebbüsler 2020 yılı faaliyet raporlarını 31/5/2021 tarihine kadar kendi internet sitelerinde ya-
yımlar. Eğer bu tarihe kadar Sayıştay denetimi tamamlanmamışsa yayımlanan raporda bu husus
belirtilir. Söz konusu faaliyet raporları 28/8/2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yö-
netmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanır.

(2) Teşebbüsler, faaliyette bulundukları sektörleri takip ederek sektör içindeki yerlerini
daha iyi analiz edebilmek ve etkin sektörel politikalar geliştirebilmek veya geliştirilmesine yar-
dımcı olabilmek amacıyla, 2020 Yılı Sektör Raporunu hazırlar. Bu raporların 31/5/2021 tarihine
kadar basılı bir örneği Bakanlık, ilgili Bakanlık ve ilgisine göre ÖİB’ye gönderilir. Söz konusu
sektör raporları asgari aşağıdaki konuları içerir:

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

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

oldukları ülke mevzuatına (Türkiye’deki mevzuatla anılan ülke mevzuatı arasındaki farkları belirten
bir notla birlikte ya da Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre) veya Türkiye’deki
mevzuata uygun hazırlanmış 2019 ve 2020 yıllarına ait;

a) Bilançolarını,
b) Gelir tablolarını,
c) Nakit akış tablolarını,
ç) Özsermaye değişim tablolarını,
d) Kâr dağıtım tablolarını,
31/5/2021 tarihine kadar Bakanlığa iletir.
(2) Teşebbüsler yurt dışı ve yurt içi bağlı ortaklıklarına veya iştiraklerine sermaye ma-

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

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

maddeleri yayımı tarihinde, diğer maddeleri ise 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 23 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
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KURUL KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10526 

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

 
 10514 
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Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10528 

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

 
 10529 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

4 ADET BÜTÜNLEŞİK SUNUCU SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ihtiyacı, 4 adet 

Bütünleşik Sunucu kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve Dell-Emc 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, markası, 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, 21/12/2020 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 

markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler 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. 

 10553/1-1 
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700 ADET TABLET BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Orman Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Döner 

Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü ihtiyacı 700 adet tablet bilgisayar kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine ve istenilen Samsung, Zebra, Panasonic veya Getac markalarından birine 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, marka ve ihale dokümanı ile Ofis Ticari  artnamesi 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, 21/12/2020 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 gönderilmesi  gerekli  olan  belgeler  incelenecek,  bu  inceleme  

sonucunda  belgeleri  istenilen  şartlara  uygun  olduğu  tespit edilenlerin, teknik şartnamesine ve 

istenilen Samsung, Zebra, Panasonic veya Getac markalarından birine uygunluğunun 

belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler 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 Kanunu’nun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) 

kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte 

serbesttir. 10554/1-1 
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9 KALEM ANTİDOT/ANTİTOKSİN SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ihtiyacı "9 Kalem Antidot/ 

Antitoksin", Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan malzeme listesine 

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

teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

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

teklif olacak olup, açık eksiltme uygulanmayacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, teknik şartname belgesiyle sair ihale 

evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı 

alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olan firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini (Ekli Liste) Ofis 

veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları 

gerekmektedir. 

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

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

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

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

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

belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 23.12.2020 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz IV No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

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

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

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

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

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 

 10563/1-1 
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270 ADET YANGIN SÖNDÜRME ARACI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Orman Genel Müdürlüğü ihtiyacını karşılamak amacıyla, 270 Adet Kırmızı 

Renk 4x4 Şasi Araç Üzerine Monteli Yangın Söndürme Aracının (Arazöz), kuruluşça hazırlanan 

teknik şartnamesine uygun olarak, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesi 

hükümleri dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL EK ŞARTLAR LİSTESİNDE BELİRTİLMİŞTİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz I Nolu Satınalma Daire Başkanlığında 

ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, şartname 

bedelini (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 şartnameleri ile Ofis ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar 

listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - İhale teklif dosyası içeriğine, talep takip numarası, ihale kayıt numarası ve iletişim 

bilgileri (e-posta ve KEP dahil) yazılacaktır. 

4 - Teklifler, 23.12.2020 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, I Nolu Satınalma 

Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki gecikmeler dikkate 

alınmayacaktır. 

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

daha sonra teklif mektubu ile gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri 

istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, tekliflerinin ihtiyaç sahibi kuruluşça teknik 

şartnamesine uygunluğunun belirtilmesine müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç 

zarfları bilahare belirlenecek bir tarihte açılacak olup, uygun olmayan teklifler ise açılmadan 

teklif sahiplerine iade edilecektir. 

6 -  İhale konusu aracın tamamı için teklif verilecek, kısmi teklif kabul edilmeyecektir. 

7 - Teklifler ihaleye esas ticari şartnamenin 6. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

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

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

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

vermekte serbesttir. 

İHALE KAYIT NUMARASI: 2020/702000 

OFİS’İMİZ BANKA HESAPLARI: 

- Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şb. : TR79 0001 0017 4537 7118 7650 07 

- Ziraat Bankası Ankara Merkez Şb. : TR14 0001 0000 0137 7118 7666 59 

- Ziraat Bankası Ankara K.K.K.Şubesi : TR65 0001 0013 6837 7118 7666 49 

- Vakıfbank Merkez Şb. : TR19 0001 5001 5800 7293 8232 26 
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100 ADET ARAZİ ARACI İLE 70 ADET BİNEK ARAÇ ŞOFÖR VE AKARYAKIT 

HARİÇ KİRALANACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ihtiyacı 100 adet arazi aracı 

(SUV/PickP) ile 70 adet binek aracın şoför ve akaryakıt hariç 33 ay süreli olarak kuruluşça 

hazırlanan teknik şartname doğrultusunda, Ofisimiz tip "Müteferrik Kapsamda İç Piyasadan 

Yapılacak Taşıt Kiralama Hizmet Alımına Ait Ticari Şartnamesi” ile ihale ek şartları hükümleri 

dâhilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan kiralanacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL EK ŞARTLAR LİSTESİNDE 

BELİRTİLMİŞTİR. 

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

Başkanlığında görebilirler. Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, şartname bedelini (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. 

c) İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, sipariş evrak bedeli ilgili 

firmaya iade edilecektir. 

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

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

birlikte teknik şartname ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazı ve Ticari Şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar 

listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 25.12.2020 günü, saat 12.00’a kadar Genel Müdürlüğümüz, I Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4 - İhale teklif dosyası içeriğine, talep takip numarası, ihale kayıt numarası ve iletişim 

bilgileri (e-posta ve varsa KEP dâhil) yazılacaktır. 

5 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri 

istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacak olup, uygun olmayan teklifler 

ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

6 - Teklifler ihaleye esas ticari şartnamenin 12. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 40 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

tutarda en az 6 ay vadeli geçici teminat verilecektir. 

8 - İhale konusu araçların tamamı için teklif verilecek, kısmi teklif kabul edilmeyecektir. 

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen etmekte veya tercih ettiği 

istekliye vermekte serbesttir. 

 10613/1-1 
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25.700 TON SU BUHARI SATIN ALINACAKTIR 

Taşçılar Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

1- SU BUHARI ALIM İŞİ YAPILACAKTIR. Taşçılar Çay Fabrikası Müdürlüğümüz 

tarafından toplam 25.700 Ton (Yirmibeşbin Yediyüz Ton) Su Buharı alım işi %20 artar-azalır 

opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında, Açık İhale 

usulü ile 30/12/2020 tarihinde saat 14:00’de ihale edilecektir. 

2- Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında 

temin edilebilir.  

Adres: Taşçılar Çay Fabrikası Müdürlüğü/Taşçılar Mahallesi Taşçılar Küme Evleri No: 49 

Kalkandere / RİZE adresinden temin edilebilir.  

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları 

Teklif Mektuplarını en geç 30/12/2020 Çarşamba günü saat 14.00’e kadar Taşçılar Çay Fabrikası 

Evrak Kayıt Bürosu Taşçılar Mahallesi Taşçılar Küme Evleri No: 49 Kalkandere / RİZE adresinde 

bulunacak şekilde elden vermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de 

açılacaktır. 

4- Posta yoluyla gönderilenler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez. 

5- İstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir. 

6- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır.  

7- İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin % 3’ünden az olmamak üzere geçici 

teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden % 6 

oranında alınır. 

8- İhale Taşçılar Çay Fabrikası Müdürlüğü’nde yapılacaktır.  

9- Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmenliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya 

kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 

 10480/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İPTAL İLANI 

8 Aralık 2020 tarihli ve 31328 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4/B Sözleşmeli 

Personel Alım ilanımız iptal edilmiştir. 

 10594/1-1 
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 
Ankara-Niğde Otoyolu Projesi Yap-İşlet-Devret Modeli ile Yapılması, İşletilmesi ve 

Devri İşi’nde; 
Acıkuyu Kavşağı-Alayhan Kavşağı (Km: 105+227-218+250) arası ile bu kesim 

kapsamında bulunan Kırşehir Bağlantı Yolu Km: 0+000-29+579 arası kesiminin, 6001 Sayılı 
Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkındaki Kanunun 15. Maddesi gereğince trafiğe 
açılması Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. 

1. Otoyolun bu kesimi 17.12.2020 tarihinde saat: 00:01’den itibaren trafiğe açılacaktır. 
2. Belirli yerler (Köprülü Kavşaklar, Ücret Toplama İstasyonları v.b.) ve şartlar dışında 

Otoyola giriş ve çıkış yasaktır. Karayolu sınır çizgisi boyunca tesis edilmiş olan telçitler veya 
duvarlar bu tür çıkışları engellemek amacıyla tesis edildiğinden bu engellerin açılması, yıkılması, 
kesilmesi ve başka şekilde tahrip edilmesi yasaktır. 

3. Erişme Kontrollü Karayolu olarak trafiğe açılan bu kesime, yayaların, hayvanların, 
motorsuz araçların, lastik tekerlekli traktörlerin, iş makinelerinin ve bisikletlilerin girmesi 
yasaktır. 

4. Bu kesimde mecburi asgari hız 40 km/saat olup, azami hız geometrik standartların 
müsaade ettiği limitlerdir. (Max. hız 120 km./saat) 

5. Erişme Kontrollü Karayolu olarak trafiğe açılan bu kesimde ve kavşaklarda 
duraklamak, park etmek, geri dönüş yapmak ve geri gitmek yasaktır. Zorunlu hallerde en sağdaki 
emniyet şeridinde (bankette) durulabilir. 

6. Otoyola cephesi bulunan müesseselerin kendi faaliyetlerini sürdürdükleri binalarına 
tanıtma levhaları koymak istemeleri halinde, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden ve Görevli 
Şirketten izin almaları gerekmektedir. 

7. Ankara-Niğde Otoyolu Projesi Yap-İşlet-Devret Modeli ile Yapılması, İşletilmesi ve 
Devri İşi’nde; 

Acıkuyu Kavşağı-Alayhan Kavşağı (Km: 105+227-218+250) arası ile bu kesim 
kapsamında bulunan Kırşehir Bağlantı Yolu Km: 0+000-29+579 arası kesiminin yapımı, bakımı 
ve işletilmesi sözleşmesi gereği üstlenici Görevli Şirket tarafından yürütülecektir. 

8. 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkındaki Kanunun 15. 
maddesi gereğince ilan olunur. 

 10622/1-1 
—— • —— 

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığından: 
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINA UZMAN ERBAŞ ALINACAKTIR 
Başvurular, 17-24 Aralık 2020 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/sahil-

guvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla 
yapılacaktır. Başvuru ile ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzuna, www.sg.gov.tr 
internet adresinden ulaşılabilecektir. 

BAŞVURU KOŞULLARI 
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak. 
2. En az lise mezunu olmak. 
3. 2020 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1993 

ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir). 
4. Askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmak. 
5. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre 

geçmemiş olmak (17 Aralık 2015 tarihi ve sonrasında terhis olanlar). 
6. Askerlik hizmetini sürdürenler için kılavuzda da yer alan uygun nitelik belgesi almak. 
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7. Yapılacak yazılı sınav, ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik ve değerlendirme testleri 

(yüzme dâhil), uygulamalı sınavlar ile mülâkat sınavında başarılı olmak ve Sahil Güvenlik 

Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek. 

8. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından sevk edilecek hastanelerden “…….. Branşında 

Uzman Erbaş Olur.” kararlı sağlık raporu almak, ayrıca branş/ihtisas özelliklerine göre gereken 

koşulları karşılamak. 

9. Yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak. 

10. Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma 

Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında daha önce subay (yedek subay dâhil), 

astsubay (yedek astsubay dâhil), uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş 

olmak. 

11. Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımları Bilgilendirme Kılavuzu’ndaki 

(Aralık 2020) diğer şartları taşıyor olmak. 

İrtibat ve bilgilendirme telefonu: 0 312 416 45 60 (Hafta İçi:09.00-12.30 ve 13.30-18.00 

saatleri arasında) 10620/1-1 

—— • —— 
Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ YÜRÜTMESİNİN 

DURDURULMASINA İLİŞKİN İLAN 

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’ nun 26’ ncı maddesine göre Çilenger 

Plastik Sanayi Ticaret Limited Şirketi ile bu Şirketin % 50’den fazla hissesine sahip ortağı Eyyüp 

ÇİLENGER hakkında 2 yıl süre ile kamu ihalelerine katılmaktan geçici yasaklama kararı verilmiş 

ve 08/07/2020 tarih, 31179 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Ancak Ankara 16. İdare 

Mahkemesinin 06/11/2020 tarihli ve Esas No: 2020/1343 sayılı kararı ile söz konusu yasaklama 

kararının yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Bu karar gereğince İdarenin, davanın 

esasına ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla yasaklama kararının uygulanması durdurulmuştur. 

 10597/1-1 

—— • —— 
Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASINA 

İLİŞKİN İLAN 

Denizli Devlet Hastanesi tarafından 01.09.2015 tarihinde 2015/101984 İhale Kayıt No ile 

yapılan ve 28.09.2015 tarihinde sözleşmeye bağlanan “Tam Otomatik Çamaşır Yıkama Sıkma ve 

Kurutma Makinası Alımı” ihalesi kapsamında; 

KROMLÜKS Mutfak Cihazları İmalat ve Ticaret Anonim Şirketi (Adres: Merkez-

Anıttepe Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 123/1 Çankaya/ANKARA, Fabrika: OSB 

Uygurlar Cad. No: 8 Sincan / ANKARA, Ankara Sanayi Odası - Ticaret Sicil No: 69766, Oda 

Sicil No: 3172, Vergi Dai./No: Maltepe V.D./ 590 000 2700) ’ne; 

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26 ncı maddesi gereğince verilen ve 

18.08.2020 tarihli 31217 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 (bir) yıl süreyle bütün kamu 

kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı; 

Ankara 2. İdare Mahkemesi’nin 17.11.2020 tarihli ve E.2020/1657 sayılı “…DAVA 

KONUSU İŞLEMİN YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI” yönündeki kararına istinaden, 

Bakanlık Makamı’nın 14.12.2020 tarihli ve E.1094 sayılı Olur’u ile kaldırılmıştır. 

Duyurulur. 10555/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 10556/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 10556/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 10557/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10596/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10596/2/1-1 
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Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10564/1-1 
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Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10612/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10562/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10598/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10561/1-1 
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Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10595/1-1 
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Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI 

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 

“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak 

Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili 

hükümlerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır. 

Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15. gündür. 

Başvuru Başlangıç Tarihi: 16.12.2020 Sınava Giriş Tarihi: 15.01.2021 

Son Başvuru Tarihi: 30.12.2020 Sonuç Açıklama Tarihi: 22.01.2021 

Ön Değerlendirme Açıklama Tarihi: 08.01.2021 Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi: https://atauni.edu.tr/ 

Başvuru Şekli: 
Şahsen veya Posta ile (Postadaki gecikmelerden ve eksik belgelerden 

Kurumumuz sorumlu değildir.) Başvurular ilgili birimlere yapılacaktır. 

A) GENEL ŞARTLAR 

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak. 

2. Akademik ve Lisansüstü Eğitim Sınavından (ALES) en az 70, Yükseköğretim Kurulu 

tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul 

edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden 

yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumları kanıtlamaları halinde 

ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. 

3. Adayların Not Döküm Belgelerindeki (Transkript) dörtlük/beşlik not sistemlerinin 

dönüşümü Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlilik tablosuna göre belirlenir. Not sisteminin 

yüzlük olması hâlinde yüzlük not esas alınır. Not döküm belgesinde hem dörtlük/beşlik hem de 

yüzlük not sistemi olması hâlinde ilgili tarihte mezun olunan Üniversitenin kullandığı ve adayın 

mezun olduğu resmi not sistemi esas alınır. 

4. Meslek Yüksekokullarında ilan edilen kadrolar yabancı dil şartından muaftır. 

5. İlgili Yönetmeliğin 6/4. maddesi kapsamında alınacak öğretim görevlileri için dil puan 

şartı 80 puandır. 

B) ÖZEL ŞARTLAR 

1. Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adayların tezli yükseklisans, doktora veya 

sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. 

2. Lisansüstü eğitim öğrencilik azami süresi dolan ve ilgili Yönetmelikler gereğince azami 

süreleri yeniden başlayanlar ile azami sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişkileri kesilen 

araştırma görevlileri ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına müracaat edemezler. 

3. Öncelikli alanlarda ilan edilen araştırma görevlisi kadroları için Öğretim Üyesi 

Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile 

Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca yapılacak ön 

değerlendirme sonucunda giriş sınavına katılmaya hak kazananlar için, giriş sınavı sözlü olarak 

yapılır. 
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ECZACILIK FAKÜLTESİ 

Anabilim Dalı 
Kadro 

Unvanı 
Adedi Derece   

Analitik Kimya Arş. Gör. 1 5 

Eczacılık Fakültesi mezunu olup, Analitik 

Kimya bilim dalında veya Temel Eczacılık 

Bilimleri anabilim dalında lisansüstü eğitim 

yapıyor olmak.  

EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

Anabilim Dalı 
Kadro 

Unvanı 
Adedi Derece   

Türk Halk Edebiyatı Arş. Gör. 1 5 

Türk Halk Edebiyatı veya Türk Halk Bilimi 

alanında yükseklisans veya doktora yapıyor 

olmak. 

FEN FAKÜLTESİ 

Anabilim Dalı 
Kadro 

Unvanı 
Adedi Derece   

Genel Biyoloji Arş. Gör. 1 6 

Fakültelerin Biyoloji bölümü mezunu olup, 

Genel Biyoloji bilim dalında veya Biyoloji 

anabilim dalında lisansüstü eğitim yapıyor 

olmak. 

Atom ve Molekül Fiziği Arş. Gör. 1 5 

Fakültelerin Fizik bölümü mezunu olup, 

Atom ve Molekül Fiziği veya Fizik anabilim 

dalında lisansüstü eğitim yapıyor olmak. 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 

Anasanat Dalı 
Kadro 

Unvanı 
Adedi Derece   

Resim Arş. Gör. 1 6 

Fakültelerin Resim Bölümü mezunu olup, 

Resim bilim dalında veya Resim anasanat 

dalında lisansüstü eğitim yapıyor olmak. 

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ 

Anabilim Dalı 
Kadro 

Unvanı 
Adedi Derece   

Doğum, Kadın Sağlığı ve 

Hastalıkları Hemşireliği 
Arş. Gör. 1 4 

Fakültelerin Hemşirelik Bölümü mezunu 

olup, Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları 

Hemşireliği bilim dalında veya Hemşirelik 

anabilim dalında lisansüstü eğitim yapıyor 

olmak. 
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İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 

Anabilim Dalı 
Kadro 

Unvanı 
Adedi Derece   

Yönetim Bilimleri Arş. Gör. 1 6 

Fakültelerin Kamu Yönetimi veya Siyaset 

Bilimi ve Kamu Yönetimi veya Kamu ve 

Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler 

Bölümlerinden mezunu olup, Yönetim 

Bilimleri bilim dalında veya Kamu 

Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, 

Kamu ve Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler 

anabilim dallarının herhangi birinde 

lisansüstü eğitim yapıyor olmak. 

Yöneylem  

(ÖNCELİKLİ ALAN) 
Arş. Gör. 1 4 

Sağlık Ekonomisi alanında doktora yapıyor 

olmak. 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ 

Anabilim Dalı 
Kadro 

Unvanı 
Adedi Derece   

Hadis Arş. Gör. 1 5 

İlahiyat Fakültesi mezunu olup, Hadis bilim 

dalında veya Temel İslam Bilimleri anabilim 

dalında lisansüstü eğitim yapıyor olmak. 

KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ 

Anabilim Dalı 
Kadro 

Unvanı 
Adedi Derece   

Türkçe Eğitimi Arş. Gör. 1 6 

Fakültelerin Türkçe Eğitimi mezunu olup, 

Türkçe Eğitimi anabilim dalında lisansüstü 

eğitim yapıyor olmak. 

Sosyal Bilgiler Eğitimi Arş. Gör. 1 5 

Fakültelerin Sosyal Bilgiler Eğitimi mezunu 

olup, Sosyal Bilgiler Eğitimi anabilim 

dalında lisansüstü eğitim yapıyor olmak. 

Bilgisayar ve Öğretim 

Teknolojileri Eğitimi 

(ÖNCELİKLİ ALAN) 

Arş. Gör. 2 5 
Eğitimde Dijitalleşme alanında doktora 

yapıyor olmak. 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

Anabilim Dalı 
Kadro 

Unvanı 
Adedi Derece   

Hidrolik Arş. Gör. 1 4 

Fakültelerin İnşaat Mühendisliği Bölümü 

mezunu olup, Hidrolik bilim dalında veya 

İnşaat Mühendisliği anabilim dalında 

lisansüstü eğitim yapıyor olmak. 
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SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

Anabilim Dalı 
Kadro 
Unvanı 

Adedi Derece   

Çocuk Gelişimi Arş. Gör. 1 5 

Fakültelerin Çocuk Gelişimi Bölümü 
mezunu olup, Çocuk Gelişimi bilim dalında 
veya Çocuk Gelişimi anabilim dalında 
lisansüstü eğitim yapıyor olmak. 

TIP FAKÜLTESİ 

Anabilim Dalı 
Kadro 
Unvanı 

Adedi Derece   

Tıbbi Farmakoloji 
(ÖNCELİKLİ ALAN) 

Arş. Gör. 2 5 
Moleküler Farmakoloji, İlaç Araştırmaları ve 
Aşı alanında doktora yapıyor olmak. 

ZİRAAT FAKÜLTESİ 

Anabilim Dalı 
Kadro 
Unvanı 

Adedi Derece   

Biyometri ve Genetik Arş. Gör. 1 6 

Fakültelerin Zootekni Bölümü mezunu olup, 
Biyometri ve Genetik bilim dalında veya 
Zootekni anabilim dalında lisansüstü eğitim 
yapıyor olmak. 

Fitopatoloji Arş. Gör. 1 5 

Fakültelerin Bitki Koruma Bölümü mezunu 
olup, Fitopatoloji bilim dalında veya Bitki 
Koruma anabilim dalında lisansüstü eğitim 
yapıyor olmak. 

Hayvan Yetiştirme 
(ÖNCELİKLİ ALAN) 

Arş. Gör. 1 5 
Zootekni ve Hayvan Besleme alanında 
doktora yapıyor olmak. 

VETERİNER FAKÜLTESİ 

Anabilim Dalı 
Kadro 
Unvanı 

Adedi Derece   

Veterinerlik Anatomisi Arş. Gör. 1 5 

Veteriner Fakültesi mezunu olup, 
Veterinerlik Anatomisi bilim dalında veya 
Veteriner Hekimliği Temel Bilimleri 
anabilim dalında lisansüstü eğitim yapıyor 
olmak. 

AŞKALE MESLEK YÜKSEKOKULU 

Programı 
Kadro 
Unvanı 

Adedi Derece   

Çocuk Gelişimi Pr. 
Öğr. Gör. 

(Ders 
Verecek) 

1 5 

Fakültelerin Çocuk Gelişimi veya Rehberlik 
ve Psikolojik Danışmanlık Bölümlerinden 
mezun olmak, Çocuk Gelişimi veya 
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 
alanında yükseklisans yapmış olmak. 

HINIS MESLEK YÜKSEKOKULU 

Programı 
Kadro 
Unvanı 

Adedi Derece   

Optisyenlik Pr. 
Öğr. Gör. 

(Ders 
Verecek) 

1 5 

Fakültelerin Fizik Bölümü mezunu olmak, 
Fizik anabilim dalında yüksek lisans yapmış 
olmak ve kobalt tabanlı süperalaşımlar 
üzerine çalışma yapmış olmak. 
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HORASAN MESLEK YÜKSEKOKULU 

Programı 
Kadro 

Unvanı 
Adedi Derece   

Özel Güvenlik ve Koruma 

Pr. 

Öğr. Gör. 

(Ders 

Verecek) 

1 6 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme 

Bölümü mezunu, İşletme alanında 

yükseklisans yapmış olmak, Özel Güvenlik 

ve Koruma alanında en az lisans sonrası 2 

(iki) yıl deneyimli olmak. 

TORTUM MESLEK YÜKSEKOKULU 

Programı 
Kadro 

Unvanı 
Adedi Derece   

Bilgisayar Programcılığı 

Pr. 

Öğr. Gör. 

(Ders 

Verecek) 

1 6 

Bilgisayar Mühendisliği veya Endüstri 

Mühendisliği Bölümü mezunu olmak, lisans 

sonrası en az 2 (iki) yıl uzaktan eğitim 

konusunda deneyimli olmak. 

REKTÖRLÜK 

Birim 
Kadro 

Unvanı 
Adedi Derece   

Dış İlişkiler Ofisi 

Öğr. Gör. 

(Uygulamalı 

Birim) 

1 5 

Uluslararası İlişkiler, İngiliz Dili ve 

Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, 

İngiliz Dili Eğitimi, İngilizce Öğretmenliği 

veya Mütercim Tercümanlık (İngilizce) 

Bölüm/Programlarından mezun ve bu 

alanlarla ilişkili bir anabilim dalında tezli 

yüksek lisans yapmış olmak, Yükseköğretim 

Kurulu tarafından kabul edilen merkezi 

yabancı dil (İngilizce) sınavından en az 80 

puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir 

sınavdan bu puan eşdeğeri bir puan almış 

olmak. 

Veri Yönetim Ofisi 

Öğr. Gör. 

(Uygulamalı 

Birim) 

1 5 

Fakültelerin Yönetim Bilişim Sistemleri 

Bölümü mezunu olmak, lisans veya 

yükseklisans sonrası veri bilimi üzerine 

çalışmalar yapmış olmak. 

Uzaktan Eğitim 

Uygulama ve Araştırma 

Merkezi 

Öğr. Gör. 

(Uygulamalı 

Birim) 

1 5 

Fakültelerin Bilgisayar ve Öğretim 

Teknolojileri Eğitimi Bölümü lisans mezunu 

olup, aynı alanda uzaktan eğitim konusunda 

tezli yükseklisans yapmış olmak. 
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KADROLARA BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER: 

1. Öğretim Elemanı Başvuru Formu (https://atauni.edu.tr/ adresinden indirilebilir. 

2. Nüfus Cüzdan Fotokopisi 

3. Özgeçmiş 

4. Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge (e-Devletten alınabilir.) 

5. Diploma, geçici mezuniyet belgesi ve ilanın özel şartlar bölümünde istenen belgelerin 

ve öğrenci belgelerinin onaylı sureti (Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının 

diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge) 

6. Lisans Transkripti (onaylı). 

7. ALES belgesi (ÖSYM’nin internet sayfasından alınan tarih ve doğrulama kodu bulunan 

orijinal belge) Sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş yıl geçerlidir. 

8. Yabancı Dil Belgesi (Asıl ya da doğrulama kodu bulunan) 

9. İki adet fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık veya biyometrik) 

10. Alanında tecrübe belgesi (onaylı belge) (İlan edilen kadroya bağlı olarak) 

11. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet 

Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) 

(onaylı belge) 

12. Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet vb.) 

13. Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilmesi için gerekli yasal şartları taşımaları 

gerekmektedir. 

14. Özel şart olması hâlinde özel şarta ilişkin belgeler. 

ÖNEMLİ NOTLAR: 

1. Başvurunun şahsen veya posta ile kadronun ilan edildiği birime yapılması gerekmektedir. 

2. Sonuçlar Üniversitemizin internet adresinde (https://atauni.edu.tr/) yayımlanacaktır. İnternet 

adresimizde yapılacak duyuru tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

3. Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak 

onaylanması gerekmektedir. 

4. Adaylar Üniversitemizce ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir. 

Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

5. Postadaki gecikmelere, eksik bilgi ve belge ile intikal eden başvurulara ve gerçeğe 

aykırı beyan ihtiva eden başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir. 

6. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz 

sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve 

hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır. 

7. İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir. 

8. e-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr)'ndan alınan kare kodlu mezun belgesi ve öğrenci 

belgeleriyle başvuru yapılabileceği, söz konusu belgelerin doğruluğunun yükseköğretim 

kurumlarınca sorgulanarak ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında bu belgelerin 

kullanılabileceği, ancak atanmaya hak kazanılması halinde diploma, mezuniyet belgesi veya 

öğrenci belgesinin asıl veya onaylı suretini getirmesi gerekmektedir. 

 10354/1-1 
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Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz Fakültelerinde açık bulunan Profesör ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartları ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ile “Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeleri Yükseltme ve Atama 

Esasları” uyarınca Profesör ve Doktor Öğretim Üyeleri alınacaktır. 

*Profesör kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını, kongre ve 

konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve tamamlanan 

doktora ve yüksek lisans tez çalışmalarını, araştırma faaliyetlerinin kurumsallaştırılmasına 

katkılarını, araştırma ve eğitim faaliyetlerine üniversite dışından sağladıkları kaynakları, 

üstlendikleri idari görevlerle ilgili bilgileri kapsayan belgeleri 1 nüsha dosya ve 5 adet CD veya 

USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren l5 gün içinde Rektörlüğümüze, 

*Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların ise; özgeçmişlerini, bilimsel 

çalışma ve yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, varsa yönetmiş 

oldukları yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarını kapsayan belgeleri 1 nüsha dosya ve 3 adet 

CD veya USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren l5 gün içinde ilgili Fakülte Dekanlığına 

başvurmaları duyurulur. 

(Üniversitemiz öğretim üyesi kadrolarına yapılacak ilk başvurularda yabancı dil koşuluna 

ilişkin olarak, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim 

Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 8. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen 

şartlardan en az birinin sağlandığına dair belge ibraz edilmesi gerekmektedir.) 

 

Birimi Bölümü Anabilim Dalı Prof. Dr. Öğr. Üyesi 
Aranan 

Nitelikler 

Fen - 

Edebiyat 

Fakültesi 

Tarih 
Genel Türk 

Tarihi 
- 1 (a), (b) 

Eğitim 

Fakültesi 

Bilgisayar ve 

Öğretim Teknolojileri 

Eğitimi 

Bilgisayar ve 

Öğretim 

Teknolojileri 

Eğitimi 

1 - (a), (c) 

 

Aranan Nitelikler: 

(a) Adayların bilimsel çalışmalarını yayınları ile kanıtlamış olması ve çok iyi derecede 

İngilizce bilmeleri gerekmektedir. 

(b) Adayların modern öncesi dönem (14.-19. yüzyıllar arası) Türk - Osmanlı dünyası tıp 

ve eczacılık tarihi üzerine araştırmaları ve yayınları olması gerekmektedir. 

(c) Adayların teknoloji tabanlı öğrenme ortamlarının tasarımı konusunda uzmanlıklarının 

yanı sıra bilgisayar destekli işbirliğiyle öğrenme ile bilgisayarca düşünme konularında da 

uluslararası hakemli dergilerde yayınlarının olması gerekmektedir. 
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İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2914 sayılı Yükseköğretim Personel 
Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Öğretim 
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ek Koşulları ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 
Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. İlanla ilgili tüm bilgilere 
Üniversitemizin www.iste.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

PROFESÖR, DOÇENT VE DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞVURU ŞARTLARI: 
•İlan edilen kadrolara başvuracak adayların; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının 

web sayfası Belge ve Formlar Bölümü, http://www.iste.edu.tr/pdb/belge-ve-formlar web 
adresinden temin edecekleri başvuru dilekçelerinin ekinde olmak üzere; özgeçmiş, 2 adet 
vesikalık fotoğraf, fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, 
doktora diplomaları, nüfus cüzdanı ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ve 
eserlerinden oluşan dosyasının (profesör kadrosuna başvuracak adayların başlıca eserlerini 
belirtmesi ve profesör/doçent kadrolarına başvuracak adayların doçentlik belgelerini ayrıca 
dosyalarına eklemiş olmaları gerekmektedir.) 1 nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine 
gönderilecek nüshalarını ise (profesör kadroları için 6 nüsha, doçent ve doktor öğretim üyesi 
kadroları için ise 4 nüsha) CD/flashdisk ortamında şahsen veya posta yolu ile (profesör/doçent 
kadroları için Personel Daire Başkanlığına, doktor öğretim üyesi kadroları için ise ilgili Fakülte 
Dekanlığına olmak üzere) başvuru yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden dolayı 
sorumluluk kabul edilmeyecek olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate 
alınmayacaktır. 

•Müracaat edecek adayların; İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Öğretim Üyeliğine 
Yükseltilme ve Atanma Ek Koşulları’nda belirtilen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. 
İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ek 
Koşulları’na Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfası Mevzuat Bölümü, 
https://iste.edu.tr/pdb/mevzuat web adresinden ulaşılabilir. 

•Müracaat edecek adayların; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfası 
Belge ve Formlar Bölümü, http://www.iste.edu.tr/pdb/belge- ve-formlar web adresinde yer alan 
“Başvuru Beyan Formu ve Evrak Kontrol Listesi”ni doldurarak başvuru dilekçesi ekinde imzalı 
olarak koyulması gerekmektedir. Ayrıca, jüri üyelerine gönderilecek dosyalarda da imzalı şekilde 
bu belgenin koyulması gerekmektedir. 

•Tüm adayların, gelecekte yapmayı planladıkları eğitim / öğretim / araştırma / geliştirme 
faaliyetleri ve bunların çıktıları ile Üniversitemizin vizyonuna nasıl entegre olabileceklerini ve 
kısa / orta / uzun vadede bilime ve teknolojiye nasıl katkıda bulunabileceklerini açıklayan bir 
“özgelecek / niyet mektubu / iş planı / kariyer planı” hazırlamaları ve bunu müracaat dosyalarına 
eklemeleri gerekmektedir. 

•Başvuran tüm adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde 
belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. 

•Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştığı 
kurumdan alacakları onaylı ve ayrıntılı “hizmet belgesini” müracaat belgesine ekleyerek ibraz 
etmeleri gerekmektedir. 

•Erkek adayların askerlikle ilişiğinin olmaması gerekmektedir. 
•Yabancı ülkelerden alınan diploma ve doktora belgelerinin Üniversitelerarası Kurul 

(ÜAK) tarafından onaylanmış denklik belgesinin başvuru dosyasında sunulması gerekmektedir. 
•Profesör unvanı olanlar doçent kadrolarına başvuramazlar. 
•Adayların müracaat dilekçelerinde herhangi bir kurum ya da kuruluşa karşı mecburi 

hizmet yükümlülüklerinin bulunup bulunmadığını, varsa hangi kuruma olduğunu belirtmeleri 
gerekmektedir. 
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•Adayların müracaat dilekçelerinde; başvuruda verdikleri tüm bilgilerin doğru olduğunu, 
aksi takdirde başvurularının ve atamalarının iptalini kabul ve taahhüt ettiklerini belirtmeleri 
gerekmektedir. 

•Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür. 
•İlanda belirtilen koşulları taşımayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 
•İhtiyaç duyulması halinde; adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm 

bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasından (www.iste.edu.tr) yapılacak olup, ayrıca yazılı 
bildirim yapılmayacaktır. 

 
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI İLAN TABLOSU 

İLAN

NO 
BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI UNVANI DER. ADET AÇIKLAMA 

2020- 

172 

BARBAROS 

HAYRETTİN 

GEMİ İNŞAATI 

VE DENİZCİLİK 

FAKÜLTESİ 

GEMİ İNŞAATI 

VE GEMİ 

MAKİNELERİ 

MÜHENDİSLİĞİ 

BÖLÜMÜ 

GEMİ İNŞAATI 

VE GEMİ 

MAKİNELERİ 

MÜHENDİSLİĞİ 

ANABİLİM DALI 

DOÇENT 1 1 

Lisans, yüksek lisans ve 

doktora eğitimini Gemi İnşaatı 

ve Gemi Makineleri 

Mühendisliği veya Gemi 

Makineleri İşletme 

Mühendisliği alanlarında 

yapmış olmak. Denizcilik 

meslek derslerini verebilecek 

yeterliliğe sahip olmak. 

2020- 

173 

BARBAROS 

HAYRETTİN 

GEMİ İNŞAATI 

VE DENİZCİLİK 

FAKÜLTESİ 

GEMİ İNŞAATI 

VE GEMİ 

MAKİNELERİ 

MÜHENDİSLİĞİ 

BÖLÜMÜ 

GEMİ İNŞAATI 

VE GEMİ 

MAKİNELERİ 

MÜHENDİSLİĞİ 

ANABİLİM DALI 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

3 1 

Lisans, yüksek lisans ve 

doktora eğitimini Gemi İnşaatı 

ve Gemi Makineleri 

Mühendisliği veya Gemi 

Makineleri İşletme 

Mühendisliği alanlarında 

yapmış olmak ve denizcilik 

meslek derslerini verebilecek 

yeterliliğe sahip olmak. 

2020- 

174 

HAVACILIK VE 

UZAY 

BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 

HAVACILIK 

YÖNETİMİ 

BÖLÜMÜ 

HAVACILIK 

YÖNETİMİ 

ANABİLİM DALI 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

3 1 

Lisans, yüksek lisans ve 

doktora eğitiminin en az ikisini 

Havacılık Yönetimi veya Sivil 

Hava Ulaştırma İşletmeciliği 

alanında yapmış olmak. 

Havacılık Yönetimi veya Sivil 

Hava Ulaştırma İşletmeciliği 

alanında en az 5 (beş) yıl 

lisans seviyesinde ders vermiş 

olmak. Uluslararası hakemli 

dergilerde havacılık alanında 

yayını olmak. 

2020- 

175 

İŞLETME VE 

YÖNETİM 

BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 

LOJİSTİK 

YÖNETİMİ 

BÖLÜMÜ 

ULUSLARARASI 

LOJİSTİK 

YÖNETİMİ 

ANABİLİM DALI 

DOÇENT 1 1 

Doçentlik unvanını Makro 

İktisat alanından almış olmak. 

Ekonomik kalkınma, İç Göç ve 

İhracat konularında bilimsel 

çalışmalar yapmış olmak. 
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2020- 

176 

İŞLETME VE 

YÖNETİM 

BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 

ULUSLARARASI 

TİCARET VE 

İŞLETMECİLİK 

BÖLÜMÜ 

ULUSLARARASI 

İŞLETMECİLİK 

VE TİCARET 

ANABİLİM DALI 

DOÇENT 1 1 

Doçentlik unvanını Makro 

İktisat alanından almış olmak. 

Teknolojik yayılma ve gelir 

eşitsizliği konularında bilimsel 

çalışmalar yapmış olmak. 

2020- 

177 

İŞLETME VE 

YÖNETİM 

BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 

YÖNETİM 

BİLİŞİM 

SİSTEMLERİ 

BÖLÜMÜ 

YÖNETİM 

BİLİŞİM 

SİSTEMLERİ 

ANABİLİM DALI 

DOÇENT 1 1 

Doçentlik unvanını Yönetim 

Bilişim Sistemleri alanından 

almış olmak. 

2020- 

178 

MÜHENDİSLİK 

VE DOĞA 

BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 

BİYOMEDİKAL 

MÜHENDİSLİĞİ 

BÖLÜMÜ 

BİYOMEDİKAL 

MÜHENDİSLİĞİ 

ANABİLİM DALI 

DOÇENT 1 1 

Doçentlik unvanını 

Biyomedikal Mühendisliği, 

Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği veya Kimya 

alanında almış olmak. 

Moleküler baskılanmış 

sensörlerin üretimi ve 

uygulamaları üzerine 

çalışmalar yapmış olmak. 

SCI/SCI-E indeksli dergilerde 

en az 10 (on) yayın yapmış 

olmak. 

2020- 

179 

MÜHENDİSLİK 

VE DOĞA 

BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 

ELEKTRİK- 

ELEKTRONİK 

MÜHENDİSLİĞİ 

BÖLÜMÜ 

ELEKTRİK- 

ELEKTRONİK 

MÜHENDİSLİĞİ 

ANABİLİM DALI 

PROFESÖR 1 1 

Doçentlik unvanını Elektrik-

Elektronik Mühendisliği 

alanında almış olmak. 

Mikrodalga devre ve anten 

tasarımı ve metamalzemeler 

konularında bilimsel 

çalışmalar yapmış olmak. 

SCI/SCI-E dergilerde en az 10 

(on) yayın yapmış olmak 

2020- 

180 

MÜHENDİSLİK 

VE DOĞA 

BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 

ELEKTRİK- 

ELEKTRONİK 

MÜHENDİSLİĞİ 

BÖLÜMÜ 

ELEKTRİK- 

ELEKTRONİK 

MÜHENDİSLİĞİ 

ANABİLİM DALI 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

3 1 

Lisans, yüksek lisans, doktora 

derecelerini Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği alanında almış 

olmak. Rüzgâr türbinleri ve 

güç elektroniği devrelerinin 

kontrolü konularinda bilimsel 

çalışmalar yapmış olmak. 

Alanında SCI/SCI-E indeksli 

dergilerde en az 5 (Beş) yayın 

yapmış olmak 

2020- 

181 

MÜHENDİSLİK 

VE DOĞA 

BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 

ENDÜSTRİ 

MÜHENDİSLİĞİ 

BÖLÜMÜ 

ENDÜSTRİ 

MÜHENDİSLİĞİ 

ANABİLİM DALI 

DOÇENT 1 1 

Doçentlik unvanını Endüstri 

Mühendisliği alanında almış 

olmak. SCI/SCI-E indeksli 

dergilerde en az 10 (on) yayın 

yapmış olmak. 
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2020- 

182 

MÜHENDİSLİK 

VE DOĞA 

BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 

METALURJİ VE 

MALZEME 

MÜHENDİSLİĞİ 

BÖLÜMÜ 

METALURJİ VE 

MALZEME 

MÜHENDİSLİĞİ 

ANABİLİM DALI 

DOÇENT 1 1 

Doçentlik unvanını Malzeme 

ve Metalurji Mühendisliği 

alanında almış olmak. Toz 

metalurjisi yöntemi ile 

kompozit malzeme ve metalik 

köpük malzeme üretimi 

konularında bilimsel 

çalışmalar yapmış olmak. 

SCI/SCI-E indeksli dergilerde 

en az 10 (on) yayın yapmış 

olmak. 

2020- 

183 

MÜHENDİSLİK 

VE DOĞA 

BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 

METALURJİ VE 

MALZEME 

MÜHENDİSLİĞİ 

BÖLÜMÜ 

METALURJİ VE 

MALZEME 

MÜHENDİSLİĞİ 

ANABİLİM DALI 

DOÇENT 1 1 

Doçentlik unvanını Malzeme 

ve Metalurji Mühendisliği 

anabilim dalında almış olmak. 

Üretim teknolojileri, yüzey 

iyileştirme teknolojileri veya 

Döküm teknolojileri 

konularında bilimsel 

çalışmalar yapmış olmak. 

SCI/SCI-E indeksli dergilerde 

en az 10 (on) yayın yapmış 

olmak. 

2020- 

184 

MÜHENDİSLİK 

VE DOĞA 

BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 

MÜHENDİSLİK 

TEMEL 

BİLİMLERİ 

BÖLÜMÜ 

MÜHENDİSLİK 

TEMEL 

BİLİMLERİ 

ANABİLİM DALI 

DOÇENT 1 1 

Doçentlik unvanını Matematik 

alanında almış olmak. Kısmi 

diferansiyel denklemlerin 

analitik çözümler, sonlu fark 

ve sonlu eleman yöntemleri ile 

nümerik çözümler üzerine 

bilimsel çalışmalar yapmış 

olmak. 

2020- 

185 

MÜHENDİSLİK 

VE DOĞA 

BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 

PETROL VE 

DOĞALGAZ 

MÜHENDİSLİĞİ 

BÖLÜMÜ 

PETROL VE 

DOĞALGAZ 

MÜHENDİSLİĞİ 

ANABİLİM DALI 

DOÇENT 1 1 

Doçentlik unvanını Petrol ve 

Doğalgaz Mühendisliği, Kimya 

Mühendisliği veya Makine 

Mühendisliği alanında almış 

olmak.SCI/SCI-E indeksli 

dergilerde en az 10 (on) yayın 

yapmış olmak. 

2020- 

186 

TURİZM 

FAKÜLTESİ 

TURİZM 

REHBERLİĞİ 

BÖLÜMÜ 

SEYAHAT 

İŞLETMECİLİĞİ 

ANABİLİM DALI 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

3 1 

Lisans eğitimini Turizm 

Rehberliği, Turist Rehberliği 

veya "Seyehat İşletmeciliği ve 

Turizm Rehberliği" alanında 

tamamlamış olmak. Yüksek 

lisans ve Doktora derecesini 

Turizm İşletmeciliği alanında 

almış olmak. Turizm/Turist 

rehberliği alanında bilimsel 

çalışmalar yapmış olmak. 
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Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda Bölüm ve Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen birimlerine, 

“YÖK Gelecek Projesi öncelikli ve özellikli alan öğretim üyesi istihdamı” kapsamında öğretim 

üyesi alınacaktır. Doçentler daimi statüde görev yapacaklardır.  

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:  

1- Adayların; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille 

Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ile Yükseköğretim Genel Kurulu 

tarafından 10.06.2010 tarihinde kabul edilen Üniversitemiz “Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama 

Kriterleri”nde belirtilen minimum kriterleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci 

maddesindeki şartları sağlamaları gerekmektedir. (Ayrıntılı bilgiye http:/www.pdb.metu.edu.tr/ 

adresinden ulaşılabilir)  

2- Üniversitemizde İngilizce eğitim yapıldığından; adayların, eğitim, araştırma yapacak 

ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekli olup, Üniversitemizde ilk kez öğretim üyesi 

olarak görev alacak adayların (daha önce aşağıda belirtilen koşulları sağlamış olanlar hariç) 

aşağıda yer alan koşulları da sağlamaları gerekmektedir: 

a) Doktor Öğretim Üyesi ve Doçent adaylarının: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca ve 

Üniversite Senatosu’nun 01.04.2014 tarih ve 2014/2-5 sayılı kararı ile kabul edilen merkezi dil 

sınavlarından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavlardan karşılığı olan 

puana sahip olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir. İngilizce sınavlarının sonuçlarının 

geçerlilik süresi üç yıldır. Bu sınavların dışındaki sınav sonuçları kabul edilmez. Başvuru 

aşamasında ÜDS/YDS sonucu getirmiş olan adaylara, ayrıca İngilizce yazma becerilerini ölçen 

bir sınav yapılır. 

b) İstenilen asgari İngilizce sınav puanına sahip olan Doktor Öğretim Üyesi ve Doçent 

adayları Üniversitemizde İngilizce mülakata alınırlar.  

BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU 

YÖNTEMİ: 

Doçent adaylarının Rektörlük Makamına hitaben, Doktor Öğretim Üyesi adaylarının ilgili 

Fakülte Dekanlığına / Enstitü Müdürlüğüne hitaben;  

1- Başvurulacak bölümü ve alanı belirten dilekçe ekinde, Doçent ve Doktor Öğretim 

Üyesi adayları 4 takım olmak üzere, salt okunur CD’lere ve taşınabilir belleklere yüklenmiş 

olarak; 

i.   Bilimsel çalışmalarını, atıflarını ve yayınlarını 

ii. Öğretim üyesi başvuru bilgi formunu (https://pdb.metu.edu.tr/ogretim-uyesi-kadrolarina-

basvuru-sirasinda-kullanilacak-bilgi-formlari adresinden alınabilir.) 

iii. Özgeçmiş ve yayın listelerini 

iv. Diploma örneklerini (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik) 

v.  Dil belgesini 

2- Ayrıca bir şeffaf dosya içinde; özgeçmiş ve yayın listelerini, diploma örneklerini (Lisans, Yüksek 

Lisans, Doktora, Doçentlik), dil belgesini, öğretim üyesi başvuru bilgi formunu 

(https://pdb.metu.edu.tr/ogretim-uyesi-kadrolarina-basvuru-sirasinda-kullanilacak-bilgi-formlari adresinden 

alınabilir.) 

ODTÜ Evrak ve Arşiv Müdürlüğüne (Rektörlük binası kat: -1), Doçent adayları için 

Rektörlük Makamı’na, Doktor Öğretim Üyesi adayları için ilgili Fakülteye/Enstitüye gönderilmek 

üzere teslim etmeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. 
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- Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

- Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür.  
- Posta ile yapılacak başvurularda postadaki gecikmeler nedeniyle son başvuru tarihinden 

sonra ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir. 
 

BİRİM UNVAN ADET ALAN 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ     

Biyolojik Bilimler Bölümü Biyoloji 
Anabilim Dalı 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 
Biyoteknolojik İlaç Teknolojileri 
alanında çalışma yapmış olmak. 

MİMARLIK FAKÜLTESİ     

Endüstriyel Tasarım Bölümü 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Modelleme ve Simülasyon 
Teknolojileri alanında çalışma 
yapmış olmak. 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ     

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Yapay Zeka ve Makina Öğrenmesi 
alanında çalışma yapmış olmak. 

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 
Bölümü 

Doçent 1 
Geniş Bant Teknolojileri alanında 
çalışma yapmış olmak. 

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 
Bölümü 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

2 
Geniş Bant Teknolojileri alanında 
çalışma yapmış olmak. 

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 
Bölümü 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 
Bilgi Güvenliği alanında çalışma 
yapmış olmak. 

Makina Mühendisliği Bölümü 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Güneş Enerjisi alanında çalışma 
yapmış olmak. 

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 
Bölümü 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 
Mikro- Nano- Optik 
Elektromekanik Sistemler alanında 
çalışma yapmış olmak. 

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 
Bölümü 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 
Modelleme ve Simülasyon 
Teknolojileri alanında çalışma 
yapmış olmak. 

EĞİTİM FAKÜLTESİ     

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 
Eğitimi Bölümü Bilgisayar ve 
Öğretim Teknolojileri Eğitimi 
Anabilim Dalı  

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 
Eğitimde Dijitalleşme alanında 
çalışma yapmış olmak. 

ENFORMATİK ENSTİTÜSÜ     

Sağlık Bilişimi Anabilim Dalı 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Büyük Veri ve Veri Analitiği 
alanında çalışma yapmış olmak. 

 10548/1-1 
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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATINDA 

ÇALIŞTIRILACAK 399 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE TABİ 
SÖZLEŞMELİ TEKNİK PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI 

I- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER: 
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatında İstihdam Edilecek Ziraat 

Mühendisi, Veteriner Hekim, Tekniker ve Teknisyen Pozisyonlarına Ait Sınav ve Atama 
Yönetmeliği hükümleri uyarınca 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında 
çalıştırılmak üzere aşağıdaki pozisyonlara yazılı ve sözlü sınav neticesinde açıktan atama 
yapılacaktır. 

 
Sıra No Pozisyon Adet 

1 Tarım Makinaları 5 
2 Tarımsal Yapılar ve Sulama 20 
3 Tarla Bitkileri 16 
4 Bitki Koruma 2 
5 Bahçe Bitkileri 2 
6 Zootekni 8 
7 Veteriner Hekim 26 
8 Tekniker (Ziraat) 4 
9 Teknisyen (Ziraat) 6 
10 Tekniker (Radyoloji) 2 
11 Tekniker (Elektrik) 14 
12 Teknisyen (Elektrik) 10 
13 Tekniker (İnşaat) 5 
14 Veteriner Sağlık Teknisyeni 25 
 TOPLAM 145 

 
II - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI: 
Giriş Sınavına katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekir; 
a) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinde belirtilen genel şartları 

taşımak, 
b) Fakültelerin/Yüksekokulların/Meslek Liselerinin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca 

onaylanmış, yurtiçi veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının pozisyonu belirtilen 
bölümlerinden mezun olmak, 

c) Son başvuru tarihi itibarıyla 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP3(lisans 
mezunları için), KPSSP93 (önlisans mezunları için) ya da KPSSP94 (ortaöğretim mezunları için 
24.12.2020 tarihinde açıklanan sonuç geçerli olacaktır.) puan türünden en az yetmiş(70) puan ve 
üzeri almış olmak, 

III – SINAV YERİ VE TARİHİ:  
1) Giriş sınavının yazılı bölümü, 06.02.2021 Cumartesi günü saat 10.00’da Gazi Üniversitesi 

Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Ankara’da tek oturumda 
yapılacaktır. Sınav, çoktan seçmeli 80 sorudan oluşmakta ve sınav süresi 100 dakikadır.  

2) Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar, ilanda belirtilen mezun 
olunan programa göre KPSSP3, KPSSP93 ya da KPSSP94 puan türünden en yüksek puanı alan 
adaydan başlamak ve atama yapılması planlanan pozisyon sayısının 10 (ON) katını geçmemek 
üzere sıralamaya tabi tutularak belirlenir. Mezun olunan programa göre KPSSP3, KPSSP93 ya da 
KPSSP94 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş 
sınavına çağrılır. Sıralamaya giren adaylar Genel Müdürlüğün ilan panosundan ve internet 
sitesinden ilan edilir. Ayrıca sınava kabul edilen adaylara elektronik ortamda bildirim yapılır. 
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3) Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar, Gazi Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme 
Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin http://gaziodm.gazi.edu.tr/ adresi üzerinden sınav başvuru 
işlemlerini yaparak kişi başı sınav ücreti olan 100 TL(YüzTürkLirası) sınav başvurusu esnasında 
kredi kartı ile ödeyeceklerdir. 

4) Adaylar sınava gelirken Gazi Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve 
Araştırma Merkezi tarafından verilen sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden herhangi 
birini {T.C. Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı 
(Yeni Kimlik), süresi geçerli pasaport, Mavi Kart/Pembe Kart veya Geçici Kimlik Belgesi (Yeni 
kimlik çıkartmak için)} yanlarında bulunduracaklardır. Sınav giriş belgesi yanında özel kimlik 
belgelerinden herhangi birisi olmayan veya adayın tanınmasını zorlaştıracak kadar deforme olmuş 
veya resmi kimlik özelliklerinden yoksun kimlik belgesine sahip (soğuk damga olmaması, mühür 
olmaması vb.) adaylar ve sınav başlama saatini izleyen ilk 15 dakikadan sonra gelen hiçbir aday 
sınava alınmayacaktır. 

5) Sınav binalarına, siyah kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, şeffaf şişe içerisinde su, peçete 
(şeffaf ambalaj içerisinde veya ambalajsız), özel kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi dışında 
hiçbir eşya, çanta, cüzdan, cep telefonu, hesap makinesi vb. elektronik aygıt alınmayacaktır. 

6) Adaylar, Gazi Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin 
belirlediği sınav kurallarına uymakla yükümlü olacaklardır.  

7) Yazılı sınavda başarılı olan adaylar Ankara’da sözlü sınava tabi tutulacak olup, sözlü 
sınav tarihi, yeri ve saati TİGEM (www.tigem.gov.tr) internet sayfasında ayrıca ilan edilecektir.  

IV – SINAV BAŞVURUSU:  
1) Başvurular, 21.12.2020-31.12.2020 tarihleri arasında Tarım İşletmeleri Genel 

Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığına elden veya posta (İadeli taahhütlü 
veya kargo) ile yapılacaktır. Postayla başvuru durumunda, gerekli belgelerin en geç başvuru 
süresinin bitim zamanı itibariyle, başvuru yerine ulaşması gerekmekte olup, başvuru süresinin 
bitiminden sonra belgeleri, Başkanlığa ulaşacak başvurular dikkate alınmayacaktır.  

Başvuru sırasında istenilen belgeler: 
- Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı (Noter ya da okul tasdikli ya da e-Devlet 

çıktısı) örneği, (Eğitimine yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin örneği) 
- KPSS puanını gösteren sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı, 
- Bir adet vesikalık fotoğraf, 
- Nüfus cüzdan fotokopisi, 
- Sınava başvuracak adaylar arasında herhangi bir özür durumuna sahip olan var ise sağlık 

kurulu raporu ile belgelendirilmesi, 
- Başvuruda bulunacak adayların Genel Müdürlüğümüz internet sitesinden alınacak olan 

iletişim ve e-posta bilgilerini içeren bilgi formu. 
V – SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI:  
1) Yazılı sınav konuları; 
A- Tüm Teknik Personel İçin Ortak Alan Soruları 15 SORU 
a) TİGEM’in Ana Statüsü  
b) 657 sayılı DMK 
c) 399 sayılı KHK 
d) TİGEM Organizasyon Şeması 
e) İnkılap Tarihi 
B- Mühendis Pozisyonu İçin Ortak Alan Soruları 20 SORU 
a) Genel Bitkisel Üretim Faaliyetleri 
b) Genel Hayvansal Üretim Faaliyetleri 
c) Genel Tarımsal Mekanizasyon Faaliyetleri 
d) Genel Tarımsal Yapılar ve Sulama Faaliyetleri 
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e) Tarım ve Çevre İlişkileri 
C- Mühendis (Tarla-Bahçe-Bitki Koruma) Alan Soruları 45 SORU 
a) Kuru ve sulu tarım koşullarında toprak işleme faaliyeti 
b) Hububat ve mısır yetiştiriciliğinde ekim faaliyeti 
c) Yonca, korunga, fiğ ve buğdaygil yem bitkilerinde ekim ve bakım faaliyeti 
d) Hububat ve mısır yetiştiriciliğinde hastalık ve zararlılarla mücadele 
e) Hububat ve yem bitkilerinde (yonca, korunga, fiğ ve buğdaygil yem bitkileri) tohumluk 
üretimi ,tohumluk teknolojisi ve sertifikasyon işlemleri 
f) Hububat ve yem bitkileri (yonca, korunga, fiğ ve buğdaygil yem bitkileri) tarımında 
bitki besleme faaliyeti 
g) Hububat ve mısır tarımında hasat faaliyeti 
h) Yem bitkilerinde (yonca, korunga, fiğ ve buğdaygil yem bitkileri) hasat işlemeleri 
ı) Endüstri bitkileri (pamuk, ayçiçeği, soya) yetiştirme ve hasat faaliyet. 
D- Mühendis (Tarımsal Yapılar ve Sulama) Alan Soruları  45 SORU 
a) Sulama İle İlgili Temel Konular 
b) Sulama Sistemleri 
c) Drenaj 
d) Arazi Islahı ve Tesviye 
e) Derin Kuyular 
E- Mühendis (Tarımsal Mekanizasyon) Alan Soruları 45 SORU 
a) Toprak İşleme Aletleri 
b) Ekim Makinaları 
c) Gübreleme Makinaları 
d) Mücadele Makinaları 
e) Çayır Mera Makinaları 
f) Hayvancılık Makinaları 
g) Hasat Harman Makinaları 
h) Tesisler 
F- Veteriner Hekim-Zootekni Ortak Alan Soruları 20 SORU 
a) Mevzuata Tabi Zoonoz Hastalıkları 
b) Hayvan Yetiştirme  
c) Hayvan Besleme 
d) Türkiye Hayvancılığının Sorunları 
G- Veteriner Hekim Alan Soruları 45 SORU 
a) Bakteriyel ve Viral Hastalıklar 
b) Non Enfeksiyöz İç Hastalıkları 
c) Neonatal Buzağı Hastalıkları 
d) Protozooloji ve Hermintoloji Hastalıkları 
e) Doğum ve Jinekoloji 
f) Besleme ve Beslenme Hastalıkları 
g) Genel Zootekni Konuları 
h) Dölerme ve Suni Tohumlama 
ı) Ayak Hastalıkları 
j) Meme Hastalıkları ve Sağlığı 
k) Farmakoloji 
l) Koruyucu Hekimlik ve Sürü Sağlığı (Aşılamalar ve Biyogüvenlik, Ahır Hijyeni) 
H- Mühendis (Zootekni) Ortak Alan Soruları 45 SORU 
a) Türkiye Hayvancılığı 
b) Hayvan Yetiştirme İlkeleri 
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c) Yemler Bilgisi ve Teknolojisi 
d) Hayvan Besleme Fizyolojisi ve Metabolizması 
e) Küçükbaş Hayvan Yetiştirme 
f) Büyükbaş Hayvan Yetiştirme, 
g) Hayvan Islahı 
h) Ruminant Besleme 
ı) Üreme Biyolojisi ve Yapay Tohumlama 
j) Zooteknide Araştırma ve Değerlendirme 
k) Hayvancılıkta Projelendirme ve Proje Sunma 
İ- Veteriner Sağlık Teknisyeni Alan Soruları  65 SORU 
a) Enfeksiyon Hastalıkları 
b) Aşılar ve Aşı programı 
c) Suni Tohumlama 
d) Doğum ve Doğum Bilgisi 
e) Hayvan Yetiştiriciliği Genel ilkeler 
J- Tekniker (Elektrik) Alan Soruları 65 SORU 
1) AG Dağıtım ve Kompanzasyon Panoları 18 SORU 
a) Kurulu güç Hesapları 
b) Akım trafosu özellikleri, kullanımı ve hesapları, 
c) AG panosunda (bara, TMŞ. ölçüm cihazları vs.) malzeme seçimi ve bağlantı şekilleri  
d) Kompanzasyon yapılma nedeninin sorgulanması 
e) Kompanzasyon hesapları 
f) Kompanzasyon panosunda kondansatör, reaktör ve kontaktör seçimi, 
g) Kompanzasyon panosunda seçilecek sigorta tipi ve değerinin tespiti 
h) Reaktif güç kontrol rölesi ve kullanımı 
ı) Elektrik sayacı çeşitleri ve bağlantıları 
i) Elektrik sayaçları için sayaç çarpanı hesapları 
j) Aktif güç, reaktif güç, görünür güç hesapları ve ilişkileri 
2) İç Tesisat Yönetmeliği ve Dağıtım Panoları 17 SORU 
a) Tek fazlı ve üç fazlı devrelerde gerilim düşümü hesabı 
b) İç Tesisat Yönetmeliğine göre kolon hatları, priz linye ve sortileri 
Aydınlatma linye ve sortileri ile bunların tesis edilmesi 
c) Kablo ısınma, kısa devre ve kesit hesapları 
d) Kaçak akım röleleri ve kullanım amaçları 
e) Topraklama tesis edilmesi ve ölçülmesi 
f) Kablo tipleri ve kullanım alanları 
g) Diversite, talep faktörü, talep gücü bilgisi ölçme ve değerlendirme 
h) Konut ve sanayi tesislerinde kullanılan otomatik sigortaların açma karakteristiğine göre 
seçimi 
3) Asenkron Motorlara Yol Verme ve Motor Kumanda Teknikleri 17 SORU 
a) AC motorlarda devir sayısı değiştirme yöntemleri 
b) Yıldız üçgen yol verme güç ve kumanda devresinin çizimi 
c) Yıldız üçgen yol vermede şebeke akımı, motor akımı hesabı, termik röle, kontaktör ve 
ana TMŞ seçimi 
d) Frekans inverteri bağlantıları 
e) Frekans inventeri hız kontrol yöntemleri (V/F kontrol) 
f) Soft starter ile yol verme 
g) Gerilim koruma rölesi kullanma amacı ölçme ve değerlendirme 
h) Faz sırası rölesi kullanma amacı ölçme ve değerlendirme 
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ı) Zaman rölesi ve tipleri bilgisi ölçme ve değerlendirme 
4) Yüksek Gerilim Hatları 13 SORU 
a) Yapıldığı malzemeye göre direk çeşitleri, görevleri ve özellikleri 
b) Projede kullanım yerlerine göre direk çeşitleri 
c) İzolatör özellikleri ve kullanım yerleri ölçme değerlendirme 
d) OG gerilim ve akım trafosu kullanma nedeni ölçme değerlendirme 
e) OG gerilim trafolarının ölçüm sınıflarına göre kullanımı 
f) Bakım onarım çalışmalarında iş güvenliği bilgisi ölçme değerlendirme 
g) Dağıtım trafoları güç hesabı, özellikleri, bakımı ve parçaları 
K- Teknisyen (Elektrik) Alan Soruları  65 SORU 
1) AG Dağıtım ve Kompanzasyon Panoları 18 SORU 
a) Kurulu güç Hesapları 
b) Akım trafosu özellikleri, kullanımı ve hesapları, 
c) AG panosunda (bara,TMŞ. ölçüm cihazları vs) malzeme seçimi ve bağlantı şekilleri  
d) Kompanzasyon yapılma nedeninin sorgulanması 
e) Kompanzasyon hesapları 
f) Kompanzasyon panosunda kondansatör, reaktör ve kontaktör seçimi, 
g) Kompanzasyon panosunda seçilecek sigorta tipi ve değerinin tespiti 
h) Reaktif güç kontrol rölesi ve kullanımı 
ı) Elektrik sayacı çeşitleri ve bağlantıları 
i) Elektrik sayaçları için sayaç çarpanı hesapları 
j) Aktif güç, reaktif güç, görünür güç hesapları ve ilişkileri 
2) İç Tesisat Yönetmeliği ve Dağıtım Panoları 17 SORU 
a) Tek fazlı ve üç fazlı devrelerde gerilim düşümü hesabı 
b) İç Tesisat Yönetmeliğine göre kolon hatları, priz linye ve sortileri 
Aydınlatma linye ve sortileri ile bunların tesis edilmesi 
c) Kablo ısınma, kısa devre ve kesit hesapları 
d) Kaçak akım röleleri ve kullanım amaçları 
e) Topraklama tesis edilmesi ve ölçülmesi 
f) Kablo tipleri ve kullanım alanları 
g) Diversite, talep faktörü, talep gücü bilgisi ölçme ve değerlendirme 
h) Konut ve sanayi tesislerinde kullanılan otomatik sigortaların açma karakteristiğine göre 
seçimi 
3) Asenkron Motorlara Yol Verme ve Motor Kumanda Teknikleri 17 SORU 
a) AC motorlarda devir sayısı değiştirme yöntemleri 
b) Yıldız üçgen yol verme güç ve kumanda devresinin çizimi 
c) Yıldız üçgen yol vermede şebeke akımı, motor akımı hesabı, termik röle, kontaktör ve 
ana TMŞ seçimi 
d) Frekans inverteri bağlantıları 
e) Frekans inventeri hız kontrol yöntemleri (V/F kontrol) 
f) Soft starter ile yol verme 
g) Gerilim koruma rölesi kullanma amacı ölçme ve değerlendirme 
h) Faz sırası rölesi kullanma amacı ölçme ve değerlendirme 
ı) Zaman rölesi ve tipleri bilgisi ölçme ve değerlendirme 
4) Yüksek Gerilim Hatları 13 SORU 
a) Yapıldığı malzemeye göre direk çeşitleri, görevleri ve özellikleri 
b) Projede kullanım yerlerine göre direk çeşitleri 
c) İzolatör özellikleri ve kullanım yerleri ölçme değerlendirme 
d) OG gerilim ve akım trafosu kullanma nedeni ölçme değerlendirme 
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e) OG gerilim trafolarının ölçüm sınıflarına göre kullanımı 
f) Bakım onarım çalışmalarında iş güvenliği bilgisi ölçme değerlendirme 
g) Dağıtım trafoları güç hesabı, özellikleri, bakımı ve parçaları 
L- Tekniker (Radyoloji) Alan Soruları 65 SORU 
a) Tıbbi Görüntüleme Yöntemleri 
b) Radyoloji Fiziği 
c) Tıbbi ve Radyolojik Terminoloji 
d) Anatomiye Giriş 
e) Fizyolojiye Giriş 
f) Temel İngilizce 
g) Bilgisayara Giriş 
h) Radyasyon Güvenliği ve Radyasyondan Korunma 
ı) Radyolojik Anatomi 
j) Radyoterapi 
k) Temel İlkyardım 
M- Tekniker (İnşaat) Alan Soruları 65 SORU 
a) Yapı Teknolojisi 
b) Mekanik ve Statik 
c) Proje ve Etüt Uygulaması 
d) Yapı Malzemeleri 
e) Beton Teknolojisi 
f ) Şantiye Organizasyonu  
N- Tekniker (Ziraat) Alan Soruları 65 SORU 
a) Kuru ve sulu tarım koşullarında toprak işleme faaliyeti 
b) Hububat ve mısır yetiştiriciliğinde ekim faaliyeti 
c) Yonca, korunga, fiğ ve buğdaygil yem bitkilerinde ekim ve bakım faaliyeti 
d) Hububat ve yem bitkilerinde (yonca, korunga, fiğ ve buğdaygil yem bitkileri) tohumluk 
üretimi, tohumluk teknolojisi ve sertifikasyon işlemleri 
e) Hububat ve yem bitkileri (yonca, korunga, fiğ ve buğdaygil yem bitkileri) tarımında 
bitki besleme faaliyeti 
f) Hububat ve mısır tarımında hasat faaliyeti 
g) Yem bitkilerinde (yonca, korunga, fiğ ve buğdaygil yem bitkileri) hasat işlemeleri 
h) Endüstri bitkileri (pamuk, ayçiçeği, soya) yetiştirme ve hasat faaliyet. 
O- Teknisyen (Ziraat) Alan Soruları 65 SORU 
a) Kuru ve sulu tarım koşullarında toprak işleme faaliyeti 
b) Hububat ve mısır yetiştiriciliğinde ekim faaliyeti 
c) Yonca, korunga, fiğ ve buğdaygil yem bitkilerinde ekim ve bakım faaliyeti 
d) Hububat ve yem bitkilerinde (yonca, korunga, fiğ ve buğdaygil yem bitkileri) tohumluk 
üretimi, tohumluk teknolojisi ve sertifikasyon işlemleri 
e) Hububat ve yem bitkileri (yonca, korunga, fiğ ve buğdaygil yem bitkileri) tarımında 
bitki besleme faaliyeti 
f) Hububat ve mısır tarımında hasat faaliyeti 
g) Yem bitkilerinde (yonca, korunga, fiğ ve buğdaygil yem bitkileri) hasat işlemeleri 
h) Endüstri bitkileri (pamuk, ayçiçeği, soya) yetiştirme ve hasat faaliyet,  
konularını kapsar. 
2) Sözlü sınavda adaylar; 
a) Giriş sınavı ilanında belirtilen konular ve mesleki alan bilgisi ile birlikte Genel Müdürlüğün 
faaliyet alanıyla ilgili konular, 
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 
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c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 

ç) Genel yetenek ve genel kültür düzeyi, 

d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı açısından değerlendirilir. 

VI – DEĞERLENDİRME:  

1) Yazılı sınavın değerlendirmesi yüz tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı 

sayılabilmek için en az yetmiş puan almak gereklidir. 

2) Yazılı Sınav MERKEZ tarafından optik okuyucu sistemi ile değerlendirilecektir. 

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacaktır. Sınavda 100 (yüz) tam puan üzerinden 

en az 70 (yetmiş) puan alanlar başarılı sayılacaktır. Değerlendirmede sadece doğru cevaplar 

dikkate alınacak, yanlış cevaplar doğru cevapları götürmeyecek, bu durum soru kitapçıklarının ön 

yüzünde belirtilecek ve sınavdan önce adaylara hatırlatılacaktır. Sınavda yer alacak soruların 

puanları eşit olacaktır. Puan hesaplamasında; 

Puan ğ  

 
  * 100 formülü kullanılacak, puanlarda yuvarlama yapılmayacak, 

puanın küsuratlı olması halinde virgülden sonra iki hane dikkate alınacaktır.  
3) Yanlış cevap/cevapların doğru cevaplara bir etkisi olmayacaktır. Bu husus soru 

kitapçığında belirtilecektir. Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir. 

4) Sınav sorularına yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucunda itirazın haklı 

görülmesi durumunda MERKEZ tarafından hatalı soruların olduğunun tespit edilmesi halinde 

hatalı sorular (çift doğru seçenekli sorular dahil) iptal edilerek, iptal edilen sorulara tekabül eden 

puanlar EŞİT OLARAK diğer sorulara dağıtılacaktır. Sınav sonrasında adaylara ilan edilen 

cevaplı sınav kitapçıklarında, doğru seçenek olarak sehven yanlış seçeneğin doğru seçenek olarak 

ilan edilmesi durumunda, doğru cevap seçeneği düzeltilerek değerlendirme yapılacaktır. 

6) Yazılı sınavdan yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alan adaylardan; yazılı 

sınavda en yüksek puandan başlamak üzere atama yapılması planlanan pozisyon sayısının ÜÇ 

KATI kadar adayın isimleri (son sıradaki adayla eşit puan alanlar dâhil), sözlü sınav tarihi ve yeri 

de belirtilerek Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca, sözlü sınava 

katılmaya hak kazanan adaylara elektronik ortamda bildirim yapılacaktır. 

7) Sözlü sınavda adaylar; 

a) Giriş sınavı ilanında belirtilen konular ve mesleki alan bilgisi ile birlikte Genel Müdürlüğün 

faaliyet alanıyla ilgili konular, 

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 

ç) Genel yetenek ve genel kültür düzeyi, 

d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, 

esas alınarak (a) bendi için elli, (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinin tamamı için elli olmak üzere 

toplam yüz puan üzerinden değerlendirilecektir. Sınav Komisyonunun her bir üyesi tarafından 

verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir ve üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların 

aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilecektir. Sözlü sınavda yüz 

üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılacaktır. 

8) Sınav Komisyonu tarafından yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması 

alınarak nihai başarı listesi hazırlanırken yarışma sınavında başarılı olan adaylar arasından gerekli 

görülen sayıda yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek listelerinde sıralama yapılırken, 

adayların giriş sınavı puanının eşit olması halinde mezun olunan programa göre KPSSP3, 

KPSSP93 ya da KPSSP94 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.  
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9) Başarı listesi Genel Müdürlüğün ilan panosunda ve internet sitesinde ilan edilecektir. 

Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak tebliğ edilecektir. 

VII- İTİRAZLAR 

Adaylar, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının 

yayımlanmasından itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde https://odeme.gazi.edu.tr adresinden T.C. 

Kimlik Numarası girilerek 40 TL sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itiraz ücretini 

banka/kredi kartı ile (kart numarası girilerek) ödeyecekler (Havale, EFT veya diğer yollarla 

yapılan ödemeler işleme alınmaz), https://basvuru.gazi.edu.tr/itiraz adresine tıklayıp T.C. Kimlik 

Numarası ve parola girilerek “İşlemler>İtiraz” menüleri altında sınav sorularına ve uygulamasına 

ilişkin itiraz formunu doldurup “Gönder” butonu ile evrakı elektronik ortamda göndermiş 

olacaklar. İtiraz süresi içerisinde itirazlarında değişiklik yapmak isterlerse, herhangi bir ücret 

ödemeden itirazını güncelleyebilecektir.  

Adaylar, yukarıda belirtilen adımları duyuruda belirtildiği tarihler arasında 

gerçekleştirebilecektir. İlgili alanları eksik olan formlar ve/veya ne talep edildiğinin açıkça 

belirtilmediği formlar işleme alınmaz. Aday İşlemleri Sisteminde yukarıdaki adımları 

gerçekleştirerek kayıt oluştururken adayın kullandığı bilgisayar sisteminden ya da MERKEZ’in 

bilişim altyapısından kaynaklanabilecek herhangi bir sorunun zamanında giderilebilmesi adına 

yukarıda bahsedilen tüm işlemlerin son tarihten önce tamamlanması adayın yararına olacaktır. 

Belirtilen son tarihten itibaren başvuru kabul edilmeyecektir. MERKEZ’e faks, e-posta ve/veya 

diğer biçimlerde ulaştırılan formlar işleme alınmayacaktır.  

MERKEZ bu itirazları 3 (üç) iş günü içerisinde inceleyip sonuçlandıracak ayrıca 

TİGEM’e bildirecektir. 

Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren 3 (üç) iş günü 

içerisinde https://odeme.gazi.edu.tr adresinden T.C. Kimlik Numarası girilerek 20 TL sınav 

sonuçlarına itiraz ücretini banka/kredi kartı ile (kart numarası girilerek) ödeyecekler (Havale, EFT 

veya diğer yollarla yapılan ödemeler işleme alınmaz), https://basvuru.gazi.edu.tr/itiraz adresine 

tıklayıp T.C. Kimlik Numarası girilerek sınav sonuçlarına itiraz formunu doldurup “Gönder” 

butonu ile evrakı elektronik ortamda göndermiş olacaklar.  

İtiraz başvuruları MERKEZ tarafından incelenerek kesin olarak karara bağlanacak ve 

sonuçları TİGEM’e bildirilecektir. Gazi Üniversitesi’ne ulaşmayan, ilgili alanları eksik olan 

formlar, süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile ne talep edildiği açıkça belirtilmeyen formlar, 

Üniversiteye faks, e-posta ve/veya diğer biçimlerde ulaştırılan formlar işleme alınmayacaktır. 

VIII- DİĞER HUSUSLAR 

1) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza 

Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 

bulunulur.  

2) Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, Giriş Sınavında 

başarılı olsalar bile, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi 

bu atamalar iptal edilir ve bu kişiler hiçbir hak talep edemezler.  

İrtibat Bilgileri:  

ADRES: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM)  

İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı  

Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA  

Telefonlar: (0 312) 417 84 70 (10 hat) / 242 - 244 - 249 - 250 

 10373/1-1 
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Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, “YÖK-GELECEK PROJESİ”, öncelikli ve 

özellikli alan öğretim üyesi istihdamı kapsamında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 

“Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili hükümleri uyarınca daimi 

statüde Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, ilgili Kanunda belirtilen şartları ve Yükseköğretim 

Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama 

Ölçütleri”ni sağlıyor olması gerekmektedir. AYDEK ölçütlerinin son haline 

https://aydek.yildiz.edu.tr/ContentFiles/ AYDEK_YONERGE_2019.pdf linkinden ulaşılabilmektedir. 

İlgili kadro başvuru süreçleri https://aydek.yildiz.edu.tr/ web sitesi üzerinden 

yürütülecektir. Yıldız Teknik Üniversitesi personeli olan başvuru sahipleri belirtilen web sitesine 

giriş için mevcut (USIS/EBYS) kullanıcı adı ve şifrelerini kullanabileceklerdir. Yıldız Teknik 

Üniversitesi personeli olmayan ve ilan edilen ilgili kadrolara başvurmak isteyenler 

aydek@yildiz.edu.tr e-posta adresi vasıtasıyla veya https://aydek.yildiz.edu.tr/Home/OnBasvuru 

adresinden şifre talep formu ile TC kimlik numarası, ad ve soyadı bilgilerini belirterek geçici 

kullanıcı adı ve şifre edinme başvurusu gerçekleştirebileceklerdir. 

Başvurunun komisyon ve jüri değerlendirme aşamaları tamamlandıktan sonra AYDEK 

şartlarının sağlandığını/sağlamadığını gösteren AYDEK Sonuç Belgesi Araştırma Planlama 

Rektör Yardımcılığından alınabilir. 

Kadro Başvuru Süresi, Yeri ve Şekli: 

Başvuru süresi, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 

Adaylar başvurularını; 

Profesör, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi kadrosu için; “YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

AYDEK VE KADRO DEĞERLENDİRME BAŞVURU FORMU VE HAK SAHİPLİĞİ 

BEYANI” belgesinin imzalanmış ve paraflanmış bir nüshası Araştırma Planlama Rektör 

Yardımcılığına,  

başvuru süresi içinde şahsen/posta yoluyla iletmelidir. Belirtilen sistem üzerinden 

tamamlanmayan ve ilgili formu teslim edilmemiş olan başvurular değerlendirmeye alınmayacak, 

posta ile yapılacak başvurularda, postadaki gecikmeler nedeniyle son başvuru tarihinden sonra 

Kurumumuza ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir. İlan edilen kadrolardan yalnızca birine 

başvuru yapılabilecektir. 

NOT 1. Yabancı ülkelerden alınan diploma/unvanların Yükseköğretim Kurulu veya 

Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. 

2. Doçentlik sözlü sınav tarih ve yerine ilişkin bilgiler www.yildiz.edu.tr adresinden 

duyurulacak olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Diğer konulara ilişkin bilgiler ilgili 

birimden temin edilebilir. 

3. İlgili Kanun ve Yönetmeliklerin son haline www.mevzuat.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir. 

Süreçle ilgili yardım ve destek için: aydek@yildiz.edu.tr 
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FAKÜLTE BÖLÜM 
ANABİLİM /  

ANASANAT DALI 
PROFESÖR DOÇENT 

DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
AÇIKLAMA 

Elektrik-

Elektronik 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

Bilgisayar 

Bilimleri  
1(*) 

 

Ağırlıklı olarak "Yapay 

Zeka ve Makina 

Öğrenmesi" alanında 

çalışmaları olmak 

Elektrik-

Elektronik 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

Bilgisayar 

Bilimleri   
1(*) 

Ağırlıklı olarak "Yapay 

Zeka ve Makina 

Öğrenmesi" alanında 

çalışmaları olmak 

Elektrik-

Elektronik 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

Bilgisayar 

Bilimleri   
1(*) 

Ağırlıklı olarak "Büyük 

Veri Analitiği" alanında 

çalışmaları olmak 

Elektrik-

Elektronik 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

Bilgisayar 

Yazılımı  
1(*) 2(*) 

Ağırlıklı olarak "Bilgi 

Güvenliği" alanında 

çalışmaları olmak 

Elektrik-

Elektronik 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

Bilgisayar 

Yazılımı   
2(*) 

Ağırlıklı olarak "Bulut 

Bilişim" alanında 

çalışmaları olmak 

Elektrik-

Elektronik 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

Bilgisayar 

Yazılımı   
1(*) 

Ağırlıklı olarak "Büyük 

Veri Analitiği" alanında 

çalışmaları olmak 

Elektrik-

Elektronik 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

Bilgisayar 

Donanımı  
1(*) 2(*) 

Ağırlıklı olarak 

"Nesnelerin İnterneti" 

alanında çalışmaları 

olmak 

Elektrik-

Elektronik 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

Bilgisayar 

Donanımı   
1(*) 

Ağırlıklı olarak 

"Kuantum 

Teknolojileri" alanında 

çalışmaları olmak 

Elektrik-

Elektronik 

Fakültesi 

Biyomedikal 

Mühendisliği 

Biyomedikal 

Mühendisliği  
1(*) 

 

Ağırlıklı olarak 

"Modelleme ve 

Simülasyon 

Teknolojileri" alanında 

çalışmaları olmak 

Elektrik-

Elektronik 

Fakültesi 

Biyomedikal 

Mühendisliği 

Biyomedikal 

Mühendisliği   
1(*) 

Ağırlıklı olarak 

"Biyomedikal Ekipman 

Teknolojileri" alanında 

çalışmaları olmak 

Elektrik-

Elektronik 

Fakültesi 

Elektrik 

Mühendisliği 
Elektrik Tesisleri 

  
1(*) 

Ağırlıklı olarak "Rüzgar 

Enerjisi" alanında 

çalışmaları olmak 
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Elektrik-

Elektronik 

Fakültesi 

Elektrik 

Mühendisliği 

Elektrik 

Makineleri   
1(*)(**) 

Ağırlıklı olarak "Motor 

Teknolojileri" alanında 

çalışmaları olmak 

Elektrik-

Elektronik 

Fakültesi 

Elektrik 

Mühendisliği 

Elektrik 

Makineleri   
1(*) 

Ağırlıklı olarak "Enerji 

Depolama" alanında 

çalışmaları olmak 

Elektrik-

Elektronik 

Fakültesi 

Elektronik ve 

Haberleşme 

Mühendisliği 

Telekomünikasyon 
 

1 2(*) 

Ağırlıklı olarak 

"Genişbant 

Teknolojileri" alanında 

çalışmaları olmak 

Fen-

Edebiyat 

Fakültesi 

Kimya Organik Kimya 
  

1 

Ağırlıklı olarak "İleri 

Fonksiyonel Malzeme 

ve Enerjik Malzeme 

Teknolojileri" alanında 

çalışmaları olmak 

Fen-

Edebiyat 

Fakültesi 

Moleküler 

Biyoloji ve 

Genetik 

Genel Biyoloji 
  

1(*) 

Ağırlıklı olarak "Tarım 

ve Hayvan 

Biyoteknolojisi" 

alanında çalışmaları 

olmak 

Gemi 

İnşaatı ve 

Denizcilik 

Fakültesi 

Gemi 

Makineleri 

İşletme 

Mühendisliği 

Gemi Makineleri 

İşletme 
1 

 
1 

Ağırlıklı olarak "Motor 

Teknolojileri" alanında 

çalışmaları olmak 

İnşaat 

Fakültesi 

Harita 

Mühendisliği 
Fotogrametri 

  
1(*) 

Ağırlıklı olarak "Büyük 

Veri Analitiği" alanında 

çalışmaları olmak 

Kimya-

Metalurji 

Fakültesi 

Kimya 

Mühendisliği 

Kimyasal 

Teknolojiler 
1 

  

Ağırlıklı olarak "Enerji 

Depolama" alanında 

çalışmaları olmak 

Kimya-

Metalurji 

Fakültesi 

Metalurji ve 

Malzeme 

Mühendisliği 

Malzeme 

Mühendisliği ve 

Bilimi 
 

1(*) 
 

Ağırlıklı olarak "Enerji 

Depolama" alanında 

çalışmaları olmak 

Kimya-

Metalurji 

Fakültesi 

Metalurji ve 

Malzeme 

Mühendisliği 

Malzeme 

Mühendisliği ve 

Bilimi 
  

2(*) 

Ağırlıklı olarak "İleri 

Fonksiyonel Malzeme 

ve Enerjik Malzeme 

Teknolojileri" alanında 

çalışmaları olmak 

Kimya-

Metalurji 

Fakültesi 

Metalurji ve 

Malzeme 

Mühendisliği 

Üretim Metalurjisi 
  

1(*) 

Ağırlıklı olarak "İleri 

Fonksiyonel Malzeme 

ve Enerjik Malzeme 

Teknolojileri" alanında 

çalışmaları olmak 
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Makine 

Fakültesi 

Endüstri 

Mühendisliği 

Yöneylem 

Araştırması   
1(*) 

Ağırlıklı olarak 

"Modelleme ve 

Simülasyon 

Teknolojileri" alanında 

çalışmaları olmak 

Makine 

Fakültesi 

Makine 

Mühendisliği 

Hidromekanik ve 

Hidrolik Makineler   
1(*) 

Ağırlıklı olarak "Güneş 

Enerjisi" alanında 

çalışmaları olmak 

Makine 

Fakültesi 

Makine 

Mühendisliği 

Makine Teorisi 

Sistem Dinamiği 

ve Kontrol 
  

1(*) 

Ağırlıklı olarak 

"Robotik, Mekatronik 

ve Otomasyon" 

alanında çalışmaları 

olmak 

Makine 

Fakültesi 

Makine 

Mühendisliği 
Otomotiv 

  
1(*) 

Ağırlıklı olarak "Motor 

Teknolojileri" alanında 

çalışmaları olmak 

Makine 

Fakültesi 

Mekatronik 

Mühendisliği 
Mekatronik 

  
2(*) 

Ağırlıklı olarak 

"Robotik, Mekatronik 

ve Otomasyon" 

alanında çalışmaları 

olmak 

Makine 

Fakültesi 

Mekatronik 

Mühendisliği 
Mekatronik 

  
1(*) 

Ağırlıklı olarak "Yapay 

Zeka ve Makina 

Öğrenmesi" alanında 

çalışmaları olmak 

Makine 

Fakültesi 

Mekatronik 

Mühendisliği 
Mekatronik 

  
1(*) 

Ağırlıklı olarak 

"Biyomedikal Ekipman 

Teknolojileri" alanında 

çalışmaları olmak 

Mimarlık 

Fakültesi 

Mimarlık 

Bölümü 
Yapı Bilgisi 

  
1(*) 

Ağırlıklı olarak "Güneş 

Enerjisi" alanında 

çalışmaları olmak 

(*): 23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yüksek Öğretim 

Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim yapılmasında uyulacak esaslara 

ilişkin yönetmelik” uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak. 

İlgili yönetmeliğin son haline www.mevzuat.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir. 

(**) 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe giren 2547 sayılı Kanunun ek 38 inci maddesi 

uyarınca belirlenen %20'lik kota kapsamında başvuru yapılabilecektir. 
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57
59
66
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
–– Katılım Öncesi Yardım Aracı IPA II Kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınma

İçin IPARD II Yardımı 2014-2020 Finansman Anlaşmasında Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu
Arasında Mektup Teatisi Yoluyla İmzalanan Ekli Anlaşmanın Onaylanması
Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3303)

YÖNETMELİKLER
–– Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3304)
–– Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3305)
–– Avrupa Birliği Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ile Avukatlık Sınav ve Atama

Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Avrupa Birliği Bakanlığı İç Koordinasyon ve Uyum Komitesinin Çalışma Usul

ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Avrupa Birliği Bakanlığı Mütercim Yarışma Sınavı ve Atama Yönetmeliğinin

Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Avrupa Birliği Başkanlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği
–– Avrupa Birliği Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği

Yönetmeliği
–– Avrupa Birliği İşleri Uzmanlığı Yönetmeliği
–– Nükleer Düzenleme Kurumu İşlem ve Hizmet Bedelleri Yönetmeliği

TEBLİĞ
–– 2021 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına

İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ

KURUL KARARLARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/12/2020 Tarihli ve 9795 Sayılı Kararı
–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 11/12/2020 Tarihli ve 9319

Sayılı Kararı

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

Senetlerinin Günlük Değerleri


