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YÖNETMELİK
İçişleri Bakanlığından:
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VARDİYA YATAKHANELERİ,
GAZİNOLAR, SOSYAL TESİSLER VE EĞİTİM
MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Jandarma Genel Komutanlığına ait vardiya
yatakhaneleri, gazinolar, sosyal tesisler ve eğitim merkezlerinde uygulanacak usul ve esasları
düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Jandarma Genel Komutanlığına ait vardiya yatakhaneleri, gazinolar, sosyal tesisler ve eğitim merkezlerinde uygulanacak; kadro, kuruluş, idare,
denetleme ve işletme, verilecek hizmetler ve bu hizmetler karşılığında alınacak ücretler, istifade
esasları, üye aidatı, istifade aidatı/kart ücreti alınması, ihtiyaçların tespit ve temini, elde edilen
gelirlerin harcanacağı yerler, vergi mükellefiyetleri ve muafiyetleri, muhasebeye yönelik belge,
kayıtlar ve işleniş şekilleri ile kiralamaya ilişkin usul ve esasları kapsar.
(2) Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına bağlı tesisler bu Yönetmelik
esaslarına tabi olarak hizmet verir.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat,
Görev ve Yetkileri Kanununun 19 uncu ve ek 8 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Asıl hak sahibi: Üyeleri,
b) Brüt satış kârı: Aylık net satışlar ile satılan mal ve hizmetin maliyeti arasındaki olumlu farkı,
c) Eğitim merkezi: Özel, yerel ve kış eğitim merkezlerini,
ç) Eğitim merkezi komutanı: Özel, yerel ve kış eğitim merkezi komutanlarını,
d) Gayrisafi hâsılat: Tek düzen muhasebesi gelir tablosunda bulunan gelirler (brüt satışlar, diğer faaliyetlerden olağan gelir/kârlar ve olağan dışı gelir/kârlar) toplamından (İhtiyaç
Değerlendirme ve Kaynak Tahsis Komisyonunca yapılan tahsisler, diğer tesislerden aktarılan
varlıklar hariç) hiçbir gider ve maliyet unsuru düşülmeden, elde edilen değerleri,
e) Gazino: Hak sahiplerinin ücreti karşılığında barınma, beslenme, moral, konaklama,
günlük ve çeşitli ihtiyaçlarının karşılandığı, eğitim, seminer, konferans, sempozyum gibi faaliyetler icra edilebilen, hak sahipliği ve iradi hak sahipliği durumuna göre kategorilendirilen
ve tesis imkanlarına göre sınıflandırılan, kışla içinde veya dışında teşkil edilenler olmak üzere
ikiye ayrılan teşkilleri,
f) Günübirlik giriş: Tesislerin otel ve motel bölümleri haricinde kalan diğer imkânlarından yararlanılmasını,
g) Hak sahibi:
1) Üyeler, bunların eş, anne, baba ve Yönergede gösterilen çocuk ve kardeşlerini,
2) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait tesislerden faydalanma hakkı bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile bunların eş, anne, baba ve Yönergede kapsamı belirtilen çocuk ve kardeşlerini,
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3) 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi olarak
görev yapmakta iken; 9/11/2016 tarihli ve 6756 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanunun 107 nci maddesi gereği Sağlık Bakanlığına naklen atanan muvazzaf subay ve astsubaylar, 926 sayılı Kanunun geçici 45 inci maddesi gereği Adalet Bakanlığına naklen atanan muvazzaf subaylar ile bunların eş, anne, baba ve Yönergede kapsamı belirtilen çocuk ve kardeşlerini,
4) 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 349 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki personel ile bunların eş, anne, baba ve Yönergede kapsamı belirtilen çocuk
ve kardeşlerini,
ğ) İhtiyaç Değerlendirme ve Kaynak Tahsis Komisyonu: “Üye Aidatları ve Kart Gelirleri” hesabı ile “İstifade Aidatları” hesabında biriken paraların Jandarma Genel Komutanlığına
ait tesislerin tefriş, bakım ve onarım ile mal ve hizmet alımı ihtiyaçları için kullanımına yönelik
esas ve usulleri belirlemek üzere ilgili komutanlıkça oluşturulan komisyonu,
h) İkmal planı: Tesislerin taşınır mal yenileme, taşınmazların işletilmesi, onarımı ve tadilatı gibi öngörülebilen ihtiyaçları için tahmini yıllık gelir durumuna göre hazırlanan yıllık
harcama planını,
ı) İradi hak sahibi:
1) Jandarma Genel Komutanlığına ait tesislerden, Yönerge ile belirlenecek olan tesis
kategorileri esas alınmak kaydıyla istifade edebilmelerine imkân sağlamak maksadıyla aylıklarından istifade aidatı kesilen ve sistemden ayrılma taleplerine yapılacak işlemler Yönergede
düzenlenecek olan Jandarma Genel Komutanlığı mensubu uzman jandarma, uzman erbaş ve
devlet memurları ile bunların eş, anne, baba ve Yönergede kapsamı belirtilen çocuk ve kardeşlerini,
2) Bu bentte sayılan personelin, Jandarma Genel Komutanlığına ait “İstifade Aidatları”
hesabına istifade aidatı yatırmak suretiyle bandrol alan emeklileri ile bunların eş, anne, baba
ve Yönergede kapsamı belirtilen çocuk ve kardeşlerini,
i) İstifade: Tesislerin otel ve motel bölümleri dâhil olmak üzere her türlü imkânından
yararlanılmasını,
j) İstifade aidatı: Jandarma Genel Komutanlığına ait tesislerden iradi hak sahibi statüsünde istifade edebilmek maksadıyla;
1) Jandarma Genel Komutanlığı mensubu uzman jandarma, uzman erbaş ve Devlet memuru ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında görevli aynı statüdeki personele
ödenen aylık, taban aylık ve kıdem aylık toplamından oluşan brüt maaşın binde biri ile binde
beşi arasında olacak şekilde Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenerek personelin maaş pusulasında gösterilmek suretiyle her ay kesilen ve ilgili maaş mutemetliklerince en geç beş iş
günü içerisinde Jandarma Genel Komutanlığına ait “İstifade Aidatları” hesabına aktarılan aidatı,
2) Bu bentte sayılan personelin emeklilerince, ilgili yıl için Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenen en düşük emekli üye aidatından fazla olmayacak şekilde Jandarma Genel
Komutanlığınca her yıl Aralık ayında belirlenerek yayımlanacak meblağı Jandarma Genel Komutanlığına ait “İstifade Aidatları” hesabına yatırmak suretiyle aldıkları bandrol karşılığı ödenen bir yıllık aidatı,
3) Jandarma Genel Komutanlığına ait tesislere günübirlik giriş yapma talepleri uygun
görülen kamu personelinin, bu bentte sayılan emekli personelden alınan istifade aidatının dört

Sayfa : 36

RESMÎ GAZETE

6 Ağustos 2021 – Sayı : 31560

katından az olmamak kaydıyla Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenecek olan meblağı tesislerin banka hesabına veya Jandarma Genel Komutanlığının belirleyeceği hesaba yatırmak suretiyle aldıkları bandrol/giriş kartı karşılığı ödeyecekleri bir yıllık aidatı,
k) İstisnai memur: 15/6/2015 tarihli ve 29387 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli
Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerindeki İstisnai Memur Kadrolarına Yapılacak
Atamalar Hakkında Yönetmelik kapsamında Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında veya kadro açıklamaları bölümünde özel nitelikli olarak gösterilen görev
yerlerine 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59, 60 ve 61 inci madde
hükümlerine göre açıktan, kurum içinden veya naklen atanan, bahse konu Yönetmeliğin 12 ve
13 üncü maddelerinde hakları düzenlenen kişileri,
l) İşletme: Tesislerin bünyesinde bulunan ve gelir ile giderleri ayrı işletme defteri ile
takip edilen birimleri,
m) Kamu personeli: Jandarma Genel Komutanlığına ait tesislere (eğitim merkezleri hariç) günübirlik giriş yapabilmek maksadıyla, tesisin bulunduğu yerde kendisine Jandarma Genel
Komutanlığı mensubu asıl hak sahibi bir personel tarafından referans olunan ve talebi, Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenecek usul ve esaslar doğrultusunda tesisin bağlı olduğu birlik
komutanlığı tarafından tespit edilecek kontenjan dâhilinde uygun görülenlerden; o yıla ait
emekli personel istifade aidatının dört katından az olmamak kaydıyla Jandarma Genel Komutanlığınca her yıl Aralık ayı içerisinde bir sonraki yıl için belirlenecek meblağ üzerinden talepte
bulunduğu tesisin banka hesabına veya Jandarma Genel Komutanlığının belirleyeceği hesaba
istifade aidatı yatırmak suretiyle bandrol/giriş kartı alan kamu personeli ile kendisinin refakatinde bulunması koşuluyla eş, anne, baba ve bekâr çocuklarını,
n) Kış eğitim merkezi: Jandarma Genel Komutanlığınca; personelin kış şartlarında hayatta kalma, kaçma ve kurtulma eğitimlerinin yaptırılması, belirli aralıklarla kış sporları konusunda eğitilmesi ile personel ve ailelerinin dinlendirilerek moral ve motivasyonuna katkı
sağlanması amacıyla açılıp işletilen, hak sahipliği ve iradi hak sahipliği durumuna göre kategorilendirilen, Yönergede belirtilen esaslara göre personele tahsis edilen merkezleri,
o) Konsinye: Satış işlemi gerçekleşene kadar mülkiyeti malı satan firmaya ait olan ürünleri, tesislere irsaliye ile vermesi ve dönem sonunda satışı yapılmaması durumunda tekrar iade
alma işlemini ifade eden malın mülkiyetinin değil zilyetliğinin devrinin söz konusu olduğu satım komisyonculuğunu,
ö) Öğrenci: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında öğrenim gören ve
aidat ödememesine rağmen akademiye ait tesislerden günübirlik yararlanan, yer durumunun
uygun olması hâlinde ise akademiye ait tesislerden istifade edebilen öğrencileri,
p) Özel eğitim merkezi: Jandarma Genel Komutanlığınca; personelin belirli zamanlarda
özel eğitimlerinin yaptırılması ile dinlendirilerek moral ve motivasyonuna katkı sağlanması
amacıyla açılıp işletilen, hak sahipliği ve iradi hak sahipliği durumuna göre kategorilendirilen,
Yönergede belirtilen esaslara göre personele tahsis edilen merkezleri,
r) Sosyal tesis: Hak sahiplerinin ücreti karşılığında barınma, beslenme, moral, konaklama, günlük ve çeşitli ihtiyaçlarının karşılandığı, eğitim, seminer, konferans, sempozyum gibi
faaliyetler icra edilebilen, hak sahipliği ve iradi hak sahipliği durumuna göre kategorilendirilen,
tesis imkânlarına göre sınıflandırılan, kışla içinde veya dışında teşkil edilenler olmak üzere
ikiye ayrılan ve 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun
98 ve 106 ncı maddelerindeki askeri gazino ve kışla gazinosunun Jandarma Genel Komutanlığındaki karşılığı olan teşkilleri,
s) Tesis: Jandarma Genel Komutanlığına ait vardiya yatakhaneleri, gazinolar, sosyal tesisler ve eğitim merkezlerini,
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ş) Tesis kategorisi: Tesislerden istifade edecek personelin statüsüne göre belirlenen ve
Yönergede gösterilen grupları,
t) Tesis müdürü: Vardiya yatakhanesi, gazino ve sosyal tesis müdürünü, eğitim merkezi
komutanını,
u) Tesis sınıfı: Alınacak ücretlerin tespiti maksadıyla tesis imkânlarının puanlanarak sınıflarının belirlenmesini,
ü) Üye: Jandarma Genel Komutanlığı mensubu subay, istisnai memur, astsubay ve bunların aidat ödeyen emeklileri ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında görevli
aynı statüdeki personel, sivil öğretim elemanı ve bunların aidat ödeyen emeklilerini,
v) Üye aidatı: Türk Silahlı Kuvvetlerine ait tesisler ile Jandarma Genel Komutanlığına
ait tesislerden istifade edilebilmesi maksadıyla; Jandarma Genel Komutanlığı mensubu subay,
istisnai memur ve astsubaylar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında görevli
subay, istisnai memur, sivil öğretim elemanı ve astsubaylara ödenen aylık, taban aylık ve kıdem
aylık toplamından oluşan brüt maaşın binde biri ile binde beşi arasında olacak şekilde Jandarma
Genel Komutanlığınca belirlenerek personelin maaş pusulasında gösterilmek suretiyle her ay
kesilen ve ilgili maaş mutemetliklerince en geç beş iş günü içerisinde Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenecek “Üye Aidatları ve Kart Gelirleri” hesabına aktarılan aidatlar ile bunların
emeklilerince, her yıl belirlenen miktarda ve ilgili hesaplara yatırılan aidatları,
y) Vardiya yatakhanesi: Gazinolar ve sosyal tesisler dışındaki, öncelikle operasyonel
birlik personelinin barınma ihtiyacı başta olmak üzere hak sahibi ve iradi hak sahiplerinin konaklama, beslenme, günlük ve çeşitli ihtiyaçlarının karşılandığı, hak sahipliği ve iradi hak sahipliği durumuna göre kategorilendirilen ve tesis imkânlarına göre sınıflandırılan, ihtiyaç duyulduğunda eşyalı olarak, kadrosuz olmaları ve herhangi bir tesisin bünyesinde hizmet vermelerinin mümkün olmaması durumunda kantinlere bağlı olarak da hizmet verebilen teşkilleri,
z) Yerel eğitim merkezi: Jandarma Genel Komutanlığınca; personelin belirli zamanlarda
özel eğitimlerinin yaptırılması ile dinlendirilerek moral ve motivasyonuna katkı sağlanması
amacıyla açılıp işletilen, hak sahipliği ve iradi hak sahipliği durumuna göre kategorilendirilen,
Yönergedeki esaslara göre bağlı olduğu komutanlıkça personele tahsis edilen merkezleri,
aa) Yönerge: Yönetmeliğin yayımlanmasını müteakip Yönetmelik hükümlerinin ayrıntılı olarak açıklanması ve uygulanmasına yönelik olarak Jandarma Genel Komutanlığı tarafından çıkarılan Jandarma Genel Komutanlığı Vardiya Yatakhaneleri, Gazinolar, Sosyal Tesisler
ve Eğitim Merkezleri Yönergesini,
bb) Yönetim kurulu: Vardiya yatakhaneleri, gazinolar, sosyal tesisler ve eğitim merkezlerinin bazı faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla görevlendirilen kurulları
ifade eder.
(2) Bu Yönetmelikte yer alan taşınır mallara ilişkin kavram ve ibareler, 21/6/2010 tarihli
ve 2010/616 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli
İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığı Taşınır Mal Yönetmeliğinde tanımlandığı şekilde anlaşılır ve uygulanır.
İKİNCİ BÖLÜM
Teşkilat ve Görevler
Kadro
MADDE 5 – (1) Tesislerin kadroları Jandarma Genel Komutanlığınca tespit olunur ve
fiilî kadrolarında gösterilir.
Kuruluş
MADDE 6 – (1) Jandarma Genel Komutanlığı personelinin; sosyal ve moral ihtiyaçlarını karşılamak, dayanışmayı artırmak, mesleki sosyal gelişmelerini mümkün kılacak imkânları hazırlamak ve barınma da dâhil olmak üzere ihtiyaçlarını karşılamak, çeşitli eğitim, seminer, konferans, sempozyum gibi hizmetlerde kullanılmak maksadıyla ve 2803 sayılı Kanunun
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ek 8 inci maddesine göre, bölgenin ihtiyaç durumu, personelin yoğunluğu ile birlik veya kurumun yararı değerlendirilerek Jandarma Genel Komutanlığınca vardiya yatakhanesi, gazino
ve sosyal tesis kurulabilir.
(2) Birinci fıkradaki gerekçelerle, belirli zamanlarda özel eğitimlerin yapılması, personelin dinlendirilerek moral ve motivasyonuna katkı sağlanması amacıyla 2803 sayılı Kanunun
ek 8 inci maddesine göre Jandarma Genel Komutanlığınca özel, yerel ve kış eğitim merkezleri
kurulabilir.
(3) Tesisler; ihtiyaç hâlinde aynı üst komutanlıklara bağlı olmak kaydıyla diğer bir tesisin bünyesinde işletilebilir, duyulan ihtiyacın ortadan kalkması veya işletilmesinin imkânsız
hâle gelmesi durumunda ise Jandarma Genel Komutanının onayıyla kapatılabilir.
(4) Herhangi bir sebeple kapatılması gereken tesislerin nakit, taşınır mal ve belgeleri,
Jandarma Genel Komutanlığınca verilen emre göre uygun görülecek diğer bir tesise devredilir.
Kapatılan tesisin varlıkları, devralan tesis tarafından muhasebeleştirilir.
(5) Savaş, doğal afet, salgın hastalık, toplumsal olaylar gibi olağanüstü durumlarda ihtiyaç duyulması hâlinde bu tesisler, öncelik Jandarma Genel Komutanlığı personelinde olmak
üzere geçici iskân yerleri olarak kullanılabilir.
İdare
MADDE 7 – (1) Tesisler, kadrolarına atanan veya görevlendirilen personel ile tesisin
bağlı olduğu birlik komutanlığınca belirlenen yönetim kurulları tarafından yönetilir.
a) Tesislerin yönetim kurulları; söz konusu tesisin bağlı olduğu birlik komutanlıklarınca,
kendi bağlısı birlik, karargâh ve kurumlardan seçilecek en az biri subay olmak üzere üç asil ve
biri subay olmak üzere iki yedek üyeden teşekkül eder. Üyelerin kıdemlisi yönetim kurulu başkanıdır. Başkanın katılamadığı toplantılara en kıdemli üye başkanlık eder. Yönetim kurulu her
takvim yılı başında bir yıl süreyle görevlendirilir. Yönetim kurulu, ihtiyaç duyulması hâlinde,
teşkilat bağlantısına göre aynı üst komutanlıklara bağlı diğer tesisler için de görevlendirilebilir.
Müteakip yıllarda aynı üyelerin tekrar görevlendirilmesi mümkündür. Jandarma Genel Komutanlığınca gerekli görülmesi hâlinde özel eğitim merkezi komutanlıklarının yönetim kurulları,
bulundukları illerdeki birliklerden de teşkil edilebilir.
b) Yönetim kurullarının görevleri şunlardır:
1) Tesisin kuruluş amaçlarına uygun olarak gelişmesini sağlamak,
2) Tesisin gelir-gider durumlarını incelemek ve bu konuda değerlendirmede bulunmak,
düzenleyeceği raporlar ve tablolar ile üyeleri ve üst komutanlığı bilgilendirmek,
3) Hizmetlerin en iyi ve ucuz şekilde sunulmasını sağlamak,
4) Yönetimi kolaylaştıracak tedbirleri almak,
5) Yıllık ikmal planları ile yıllık ikmal planları dışında üst komutanlık emirleri, acil ihtiyaçlar gibi sebeplerle yapılacak alımlarla ilgili tesis yönetimi tarafından yapılan teklifleri incelemek ve uygun görmeyi müteakip gerek duyması hâlinde görüşleriyle birlikte, onaylanmak
üzere tesisin bağlı olduğu birlik komutanına sunmak,
6) Tesisin idari denetleme kurulunun denetimi sonucunda ortaya çıkan ihtiyaçlarının
temini ile ilgili kararları almak,
7) Tesislerde uygulanmak üzere, Jandarma Genel Komutanlığınca merkezi olarak yıllık
belirlenen yatak, oda, motel, havuz, düğün salonu, salon kiraları ile kart ve günübirlik giriş ve
benzeri ücretler dışındaki diğer ücretleri; muaddeller, malzeme fiyatları, tesisin konuş yeri, istifade oranları, benzer tesislerin fiyatları ve uygulanması gereken kâr oranları gibi hususlar değerlendirilerek ilgili tesis yönetimi tarafından yapılan teklifi de dikkate almak suretiyle belirlemektir.
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c) Yönetim kurulları en az üç ayda bir defa salt çoğunlukla toplanır. İhtiyaç hâlinde yönetim kurulu başkanının çağrısı ile üç aylık süre dikkate alınmaksızın toplantı yapılabilir. Yönetim kurulu kararları tesislerin bağlı olduğu birlik komutanının onayına sunulur.
(2) Tesislerin idare ve işletilmesine ilişkin diğer hususlar Yönergede belirtilir.
Tesis müdürleri ve eğitim merkezi komutanları
MADDE 8 – (1) Her tesise bir müdür atanır veya görevlendirilir. Eğitim merkezlerinde
müdürlük görevini eğitim merkezi komutanı icra eder. Müdür; mevzuat ve yönetim kurulu kararlarına uygun olarak, tesisin faaliyetlerini yürütmekle görevli, yetkili ve sorumludur.
(2) Tesis müdürü, tesisten yararlananların memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması
ile tesisin etkin ve verimli şekilde işletilerek modern hâle getirilmesini sağlayacak güçlü bir
mali yapının oluşmasına yönelik tedbirleri almakla, bu hususlarda yönetim kuruluna teklif götürmekle ve yönetim kurulunun alacağı kararları uygulamakla yükümlüdür.
(3) Maiyetindeki personelin düzenli ve verimli bir şekilde çalışmasından, tesis, malzeme
ve araçların idare, bakım ve muhafazasından sorumludur.
Tesislerde çalışacak personel ve kıyafet esasları
MADDE 9 – (1) Tesislerde hizmet ünitelerinin gerektirdiği nitelik ve nicelikte olacak
şekilde; daha önce tesislerde başarıyla görev yapmış ve tesislere yönelik kurslara katılmış olanlar ile istekli olanlar öncelikli olmak üzere Jandarma personeli, ücretleri tesis gelirlerinden karşılanmak üzere özel hukuk hükümlerine göre temin edilen personel, hizmet alımı yöntemiyle
temin edilen personel, mal alımı hizmetini sunan firma personeli, 5/6/1986 tarihli ve 3308
sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ve bu Kanun çerçevesinde yürürlüğe konulan Yönetmelik hükümlerine göre aday çırak ve beceri eğitimi öğrencisi çalıştırılabilir. Tesislerde çalışacak personelin görev ve sorumlulukları önceden açık bir şekilde belirlenerek hazırlanacak görev tanım
formları kendilerine yazılı olarak tebliğ edilir.
(2) Tüm giderleri tesis gelirlerinden karşılanmak üzere özel hukuk hükümlerine göre
çalıştırılacak personel ve/veya hizmet alımı ile sağlanan personelin özlük hakları, vergi, sosyal
güvenlik, kıdem tazminatı ve benzeri yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi tesis müdürlüğünün sorumluluğundadır. Tesislerde özel hukuk hükümlerine göre çalıştırılacak personel
için kıdem/ihbar tazminatı fonu banka hesabı işletilir ve bu hesapta yeterli birikim bulundurulur.
Bu işlemlere ilişkin kanıtlayıcı belgelerin devir teslimi yazılı olarak yapılır ve en son işlem tarihinden itibaren 15 yıl süreyle saklanır.
(3) Tesislerde görevli personelin kılık kıyafetleri ile saç, sakal ve favorileri ilgili mevzuata uygun olarak düzenlenir. Tesislerde hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılan personel için de
aynı esaslar geçerli olur. Özel eğitim merkezi komutanlıkları başta olmak üzere tesislerde görevli personel Yönergede belirlenecek şekilde iklim şartlarına ve tesisin özelliklerine uygun
standart sivil kıyafet giyebilirler.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Genel Esaslar, Tesislerden İstifade ve Tesislere Giriş Yasağı
Genel esaslar
MADDE 10 – (1) Jandarma Genel Komutanlığı mensubu subay, istisnai memur, astsubay ve bunların aidat ödeyen emeklileri ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında görevli aynı statüdeki personel, sivil öğretim elemanı ve bunların üye aidatı ödeyen
emeklileri Jandarma Genel Komutanlığına ve Türk Silahlı Kuvvetlerine ait tesislerin tabii üyeleri olup, bunlar aynı zamanda asıl hak sahibi olarak adlandırılır. Bu kişilerden, kendileri ve
hak sahibi aile fertleri adına üye aidatı alınır.
(2) Asıl hak sahipleri dışında;
a) Bunların eş, anne, baba ve Yönergede kapsamı belirtilen çocuk ve kardeşleri,
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b) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait tesislerden faydalanma hakkı bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile bunların eş, anne, baba ve Yönergede kapsamı belirtilen çocuk ve kardeşleri,
c) 926 sayılı Kanuna tabi olarak görev yapmakta iken; 6756 sayılı Kanunun 107 nci maddesi gereğince Sağlık Bakanlığına naklen atanan muvazzaf subay ve astsubaylar, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 349 uncu maddesinin
ikinci fıkrası kapsamındaki personel, 926 sayılı Kanunun geçici 45 inci maddesi gereğince
Adalet Bakanlığına naklen atanan muvazzaf subaylar ile bunların eş, anne, baba ve Yönergede
kapsamı belirtilen çocuk ve kardeşleri tesislerden yararlanma hakkı bulunan hak sahibi kişi
statüsünde kabul edilir.
(3) Jandarma Genel Komutanlığına ait tesislerden istifadeye yönelik olarak iradi hak
sahipliği statüsündeki Jandarma Genel Komutanlığı mensubu uzman jandarma, uzman erbaş
ve Devlet memurları ile bunların emeklilerinden, kendileri ve eş, anne ve babaları ile Yönergede
kapsamı belirtilen çocuk ve kardeşleri adına istifade aidatı alınır. Ayrıca istifade önceliği hak
sahibi personel ve iradi hak sahibi personelde olmak şartıyla eğitim merkezleri haricindeki tesislere günübirlik giriş yapma talebine ilişkin kendisine asıl hak sahibi personel tarafından referans olunan ve talebi uygun görülen kamu personelinden de, kendisi ile eş, anne, baba ve bekâr çocukları adına istifade aidatı alınır.
(4) Tesisler, Yönergede belirtilen usuller doğrultusunda; istifade edecek personelin statüsüne göre kategorilere, tesis imkânlarına göre de sınıflara ayrılabilir.
(5) 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve
Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere, görevi ve unvanı ne olursa olsun hiçbir kişi ve personel, tesisler ve
bunların hizmetlerinden ücretsiz olarak istifade edemez.
Tesislerden istifade
MADDE 11 – (1) Personelin günübirlik giriş kartı sahibi aile fertleri ve müstafi personel
günübirlik giriş kartları ile Yönergede belirlenecek esaslar doğrultusunda tesislere günübirlik
giriş yapabilirler. Ayrıca tesisin bağlı olduğu birlik, karargâh ve kurum amirleri ile bu makamlarca kendilerine yetki verilmesi hâlinde tesis müdürleri tarafından istisnai hâllerde izin verilenler de tesislere geçici olarak günübirlik giriş yapabilirler.
(2) Konferans, sempozyum, kurs, seminer, toplantı, tören, ziyaret ve benzeri resmî faaliyetler maksadıyla Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi veya Jandarma birlik ve kurumları
tarafından davet edilmiş olan akademisyen, öğrenci, diğer sivil kişiler ve aileleri ile eğitim gören kursiyer ve öğrenciler, resmî bir faaliyete katılmak için görevli olarak gelen yabancı ülke
silahlı kuvvetleri/kolluk teşkilatı mensupları da faaliyet süresince; faaliyetin icrasından sorumlu
makamların bünyesindeki tesislerden bu makamların izniyle istifade edebilirler.
(3) Tesislerin düğün salonlarından; Yönergede belirtilen kişiler, düğün, nişan, sosyal
etkinlikler, siyasi olmayan dernek toplantıları, anma günleri ve benzeri faaliyetler kapsamında
istifade edebilirler. Söz konusu faaliyetlere davet edilenler, tesislerin bu maksatla ayrılmış bölümlerinden Yönergede belirtilen usuller çerçevesinde istifade edebilirler.
(4) Yabancı ülke silahlı kuvvetleri ve kolluk teşkilatı mensupları, tesislerden Jandarma
Genel Komutanlığından önceden izin almak suretiyle istifade ettirilebilirler.
(5) Sözleşmeli subay ve astsubaylardan sözleşmeleri 13/6/2001 tarihli ve 4678 sayılı
Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanunun 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (h), (i) ve (j) bentlerine göre sona erdirilenler
(hak sahibi aile fertleri dâhil), mezkur Kanunun 16 ncı maddesinde belirtilen esaslara göre hizmet ettikleri sözleşme süresi kadar tesislere günübirlik giriş yapabilirler.
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(6) Tesislere günübirlik giriş yapanların istisnai olarak otel kısımlarından faydalanabilecekleri durumlar Yönergede düzenlenir.
(7) Asıl ve iradi hak sahibi şehit yakınları, gaziler ve engelli personel ile ailelerine, tesislere giriş, yer tahsisi ve hizmetlerden istifade hususlarında öncelik verilerek kolaylık sağlanabilir. Bu kapsamda yapılacak düzenlemeler Yönergede belirtilir. Ayrıca engellilerin tesislerden istifadesini kolaylaştıracak gerekli yapısal düzenlemeler yapılabilir. Tesislerde imkânlar
ölçüsünde engelli odası, bebek bakım odası, çocuk oyun odası/parkı tanzim edilir.
(8) Sosyal tesisin bulunduğu ilin dışından gelen hak sahiplerinin, kalış amaçlarını ve
sürelerini belirtmek suretiyle önceden başvurarak yer ayırmaları mümkündür.
(9) Eğitim merkezlerinden; emekli personel dernek/devre grupları için belirlenen toplu
tahsis dönemleri ile boş kapasite bulunan dönemler hariç sadece hak sahipleri ve iradi hak sahipleri ile bunların refakatinde olmak şartıyla Yönergede belirtilen aile fertleri istifade edebilir.
Eğitim merkezlerinden istifade önceliği görevdeki personelde olup, emekli personele de istifade
için imkânlar ölçüsünde uygun şartlar sağlanabilir. Günübirlik giriş yapan personelin mevcudu,
tahsis yapılan personele sunulacak hizmetleri olumsuz etkilemeyecek şekilde belirlenir. Bu
Yönetmelik esaslarına göre istifade hakkı tanınanların haricinde eğitim merkezlerinden istifade
Jandarma Genel Komutanının iznine tabidir.
(10) Özel, yerel ve kış eğitim merkezlerinden ayrı ayrı olacak şekilde bir sezonda yalnızca bir dönem istifade edilmesi esastır. Ancak otelde boş yer olduğu ve istifade etmek isteyen
başka personel bulunmadığı takdirde otelin boş kalarak tesis zararının ortaya çıkacağı durumlarda daha az yararlanandan başlamak üzere istifadeye müsaade edilebilir.
(11) Tesise gelen misafirlerle ilk iletişimin başladığı nizamiye, kayıt merkezi, resepsiyon ve
halkla ilişkiler birimlerine görüntü ve ses kaydedici özelliği bulunan kamera sistemi ile tesislerin fiziki emniyet tedbirleri ve hizmet kalitesinin artırılması maksadıyla görüntü kaydedici
özelliği bulunan kamera sistemi imkânlar ölçüsünde kurulur. Ses ve görüntü kaydı yapıldığı
hususu tesisten yararlanacak olanların görebileceği şekilde uygun yerlere konulacak levhalarla
belirtilir.
(12) Tesislerin otel bölümleri devamlılık gösterecek şekilde pansiyon/lojman olarak
kullanılmaz, otel bölümlerinden aralıksız istifade süresi muvazzaf personel için iki ay, emekli
personel için on beş gündür. Ancak bu süre;
a) Hak sahibi ve iradi hak sahibi personelin öğrenim gören çocukları için bir eğitim öğretim döneminin gerektirdiği süre,
b) Görev, kurs ve tedavi amacıyla gelenler için geliş amaçlarının gerektirdiği süre,
c) Atama ile gelenlerden, lojman veya kiralık ev temini işlemleri uzayacak olanlar için
iki aydan daha fazla,
olarak belirlenebilir.
(13) Tesislerin otel bölümlerinden muhtelif gerekçelerle daha fazla istifade etmek isteyenlerin talepleri; tesisin kapasitesi, doluluk oranı, mevsimsel şartlar nedeniyle personel hareketliliği de dikkate alınarak tesis müdürünce değerlendirilir.
Tesislere giriş yasağı
MADDE 12 – (1) Asıl hak sahipleri, hak sahipleri ve iradi hak sahipleri ile tesislerden
istifade hakkına sahip diğer kişilerden;
a) İkazlara rağmen tesislerde uyulması öngörülen kurallara uymamakta ısrar edenlerin,
b) Bu mahallerde siyasi konuşma yapanların, siyasi telkin ve öneride bulunanların, siyasi parti ve siyasi amaç güden dernek, kuruluş ve oluşumlardan herhangi biri hakkında propaganda yapanların,
c) Görevi ve sıfatı icabı geçmişteki görev ve görev yerleri hakkında beyanat verenlerin,
yazı yazanların veya sair surette açıklamada bulunanların veya Jandarma Genel Komutanlığı
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aleyhinde beyanda veya faaliyette bulunanların, astlık-üstlük münasebetlerini zedelemeye, amir
veya komutanlara karşı güven hissini yok etmeye yönelik olarak açıkça aşağılayıcı söz, davranış veya yayınlarda bulunanların, meslek etiğine aykırı davranışlarda bulunanlar ile mesleğin
şeref ve haysiyetine dokunan fiilleri işleyenlerin,
ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap İkinci Kısım Altıncı Bölümü ile İkinci Kitap Üçüncü Kısım Üçüncü ve Yedinci Bölümlerinde tanımlanan suçlardan haklarında düzenlenen iddianameler kabul edilenlerin,
d) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile terör örgütü üyeliği veya
yöneticiliği suçları nedeniyle kamu görevinden uzaklaştırılanlar ile aynı gerekçelerle yargılananlardan 5237 sayılı Kanunun 221 inci maddesi kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden
faydalanmak için başvuranların,
e) Meslekten veya memuriyetten çıkarma cezalarını gerektiren bir suçtan veya 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (5) numaralı alt bendinde belirtilen suçlardan dolayı hakkında görevden uzaklaştırma kararı verilenlerin,
tesislerden istifade hakları Jandarma Genel Komutanlığınca geçici veya sürekli olarak
yasaklanabilir.
(2) Muvazzaf veya emekli olmalarına bakılmaksızın, birinci fıkradaki fiilleri işledikleri
tespit edilenlere yönelik belge ve bilgiler, adı geçen şahıs hakkında gerekli işlemlerin yapılması
maksadıyla ilgili birlik komutanlığı tarafından en kısa sürede Jandarma Genel Komutanlığına
gönderilir. Belge ve bilgiler Personel Başkanlığının bağlı olduğu Jandarma Genel Komutan
Yardımcısı başkanlığında Personel Başkanı, İstihbarat Başkanı, Hukuk Hizmetleri Başkanı ve
Personel İşlem Daire Başkanından oluşan kurul tarafından incelenir ve personelin tesislere girişinin fiilin ağırlık derecesine göre alınan geçici veya sürekli olarak yasaklanması kararı Jandarma Genel Komutanının onayıyla kesinleşir. Kurul ekseriyetle toplanıp, oy çokluğu ile karar
alır. Oyların eşit olması hâlinde başkanın oyu çoğunluk oyu sayılır. Kurulun sekretarya işlemlerini Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü yürütür.
(3) Alınan yasaklama kararı, birlik, karargâh ve kurumlarla birlikte, akıllı kart sistemi
üzerinden Türk Silahlı Kuvvetlerine ait tüm tesislere giriş yetkisinin de kaldırılması maksadıyla
en kısa sürede Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarına
bildirilir. Millî Savunma Bakanlığı veya Genelkurmay Başkanlığınca alınan tüm yasaklama
kararları, Jandarma Genel Komutanlığına ait tesisler için de uygulanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tesislerin Vergi Muafiyeti ve Hazine Payı
Vergi muafiyeti
MADDE 13 – (1) 2803 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereği, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından kuruluş amaçlarına göre işletilen vardiya yatakhaneleri,
gazinolar, özel, yerel ve kış eğitim merkezleri niteliğini haiz sosyal tesisler ile bunların müştemilatı kurumlar vergisinden muaftır. Bu muafiyet, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yapılacak
vergi kesintilerini (gelir vergisi, kurumlar vergisi ve katma değer vergisi tevkifatını) kapsamaz.
(2) Birinci fıkrada belirtilen tesisler emlak vergisinden, bu tesislerin mal ve hizmet
alımları nedeniyle düzenlediği ödemeye ilişkin kâğıtlar damga vergisinden istisnadır.
(3) Birinci fıkrada belirtilen tesislerin kuruluş amaçlarına uygun olarak yaptıkları teslim
ve hizmetler ile bu kurum ve kuruluşların yapacağı 193 sayılı Kanunun 70 inci maddesinde
belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemleri katma değer vergisinden müstesnadır.
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Hazine payı
MADDE 14 – (1) Eğitim merkezlerinin aylık gayrisafi hasılatının yüzde biri en geç takip eden ayın yirmisine kadar genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimine
yatırılır. Hazine payları yatırıldığı ayın sonuna kadar Jandarma Genel Komutanlığına bildirilir.
(2) Eğitim merkezlerinin bu kapsamda hesaplayacakları hazine payları takip eden ayın
yirminci günü mesai bitimine kadar faaliyette bulundukları yerlerdeki Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı muhasebe birimlerine Yönergede gösterilen “Aylık Gayrisafi Hâsılattan Hazineye Yatırılacak Tutara İlişkin Bildirim” ile bildirilir ve aynı süre içinde yatırılır. Bahis konusu
bildirim üç nüsha düzenlenir; iki nüshası muhasebe birimine verilir, bir nüshası ise tesiste muhafaza edilir.
(3) Eğitim merkezlerince, aylık gayrisafi hasılattan hazine payı olarak hesaplanıp yatırılan tutarlar, ilgili muhasebe kayıtlarına ayrı hesaplarda takip edilecek şekilde kaydedilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Denetleme
Denetleme esasları
MADDE 15 – (1) Tesisler; idari denetleme, özel denetleme, durum teftişi, hesap teftişi,
tasfiye teftişi ve iç denetime tabi tutulur.
İdari denetleme
MADDE 16 – (1) İdari denetleme, tesis faaliyetlerinin yakından ve sürekli olarak takip
ve kontrol edilmesini sağlamak maksadıyla;
a) Tesislerin bağlı olduğu komutanlıklarca bir yıl için görevlendirilecek idari denetleme
kurulu, söz konusu tesislerde görevli personelin dışında olacak şekilde; biri maliye branşına
mensup, biri subay üye olmak üzere asgari üç personelden oluşturulur. En kıdemli personel
idari denetleme kurulu başkanıdır. Maliye branşı personel bulunmaması hâlinde bağlı olunan
üst birlikten veya en yakın birlikten istekte bulunulur. İdari denetleme kurulu faaliyeti sürekli
olup, yılda en az üç defa icra edilecek idari denetlemelere ilişkin sonuçlar, tesisin bağlı olduğu
birlik komutanlığına ve yönetim kuruluna bir rapor ile bildirilir.
b) Jandarma Genel Komutanlığınca gerekli görülmesi hâlinde özel eğitim merkezi komutanlıklarının denetimi için oluşturulan idari denetleme kurulu, bulundukları illerdeki birliklerden de teşkil edilebilir.
c) İdari denetleme raporlarında;
1) Tesisin muhasebe kayıtlarının usulüne uygun tutulup tutulmadığı,
2) Taşınır mal ve taşınmazların kullanma (yeni alınan malzemelerin, önceki malzemelerin kullanım ömürlerinin tamamlanmasını müteakip alınıp alınmadığının tespiti dâhil), bakım
ve muhafazasının uygun yapılıp yapılmadığı, tesis gelirlerinden alınan malzemelerin “Taşınır
Mal İşlem Belgesi” ile irada alınıp alınmadığı,
3) Her gelir kaynağı ve gider bölümü ayrı ayrı gösterilmek kaydıyla, aylık devreler hâlinde gelir ve gider miktarlarının nelerden ibaret olduğu ve belgeler ile defter kayıtları arasında
uyum bulunup bulunmadığı,
4) Tesisler arasındaki varsa fiyat farklılıklarının hangi nedenlerden kaynaklandığı, muaddellerin doğru ve tutarlı düzenlenip düzenlenmediği ve bunlara ilişkin alınabilecek tedbirlerle
ilgili yönetim kuruluna yapılması gereken başkaca tekliflerin olup olmadığı,
5) Tesise ait diğer faaliyetlerin yürürlükteki mevzuat hükümleri ile personelin tesislerden, işletilme amaçlarına uygun ve en üst seviyede istifade edebilmesi amaçlarına uygun gerçekleşip gerçekleşmediği
belirtilir.
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Özel denetleme, durum teftişi, hesap teftişi, tasfiye teftişi, iç denetim
MADDE 17 – (1) Özel denetleme; tesisin bağlı olduğu birlik komutanlığı, kurum amirliği veya daha üst komutanlıklarca başvurulacak bir denetleme yoludur. Özel denetleme; öğrenilmesi gerekli her türlü konunun aydınlatılması için yapılabilir. İdari denetleme konularında
olabileceği gibi, bunun dışında bir veya birkaç konuyu da kapsayabilir.
(2) Durum teftişi; hesap teftişi yapılacak birimin ikmal hizmetlerine ilişkin faaliyetleriyle, kamu malının bakımı, depolanması, amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı, kayıtlarının doğruluğu ve kayıtlarla uyumlu olup olmadığının kontrol edilmesi maksadıyla Jandarma Genel Komutanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca, teftiş mevzuatı esaslarına göre yapılır.
(3) Hesap teftişi; uygulanmakta olan mevzuat ve ikmal talimatlarındaki esaslara bağlı
kalmak kaydı ile teftişe tabi birimlere ait muhasebenin hesap kontrolü, mevzuata uygunluğu,
Devlet bütçesi veya birim bütçesinin usulsüz sarfı ile haksız fiile uğrayıp uğramadığının tespiti
ve ait olduğu dönem hesabının yıllık teftiş programına göre kontrol edilmesi maksadıyla Jandarma Genel Komutanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca, teftiş hizmetlerine ilişkin mevzuat esaslarına göre yapılır.
(4) Tasfiye teftişi; en son teftişin alındığı tarihle tasfiyenin tamamlandığı tarih arasını
ifade eden hesap döneminde, kaldırılan ve faaliyeti durdurulan teftişe tabi birimlerin, zimmetinde bulunan bütün kamu malı ve her türlü kıymetin, çıktı belgeleri ile başka birimlere devredilerek, kayıtlarının sıfıra indirilmesi neticesinde Jandarma Genel Komutanlığı Teftiş Kurulu
Başkanlığınca, teftiş hizmetlerine ilişkin mevzuat esaslarına göre yapılır.
(5) İç denetim; kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip
yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik etmek maksadıyla Jandarma Genel Komutanlığı
İç Denetim Başkanlığı tarafından, kendi mevzuatına uygun olarak yapılır.
Denetleme, iç denetim ve teftiş yapanların sorumluluğu
MADDE 18 – (1) Denetleme görevi verilenler, müfettişler ve iç denetçiler, görevlerini
tam ve zamanında yapmak, denetim ve teftiş sonuçlarını ilgili makama bildirmekle yükümlüdürler.
ALTINCI BÖLÜM
Tesislerin Gelirleri, Sermayeleri ve Satış Fiyatları ile
İhtiyaçların Tespit ve Temin Esasları
Tesislerin gelirleri ve sermayeleri
MADDE 19 – (1) Tesislerin gelirleri;
a) İşletme gelirlerinden,
b) Kira gelirlerinden,
c) Mal ve hizmet alımı, kiralama ve konsinye sözleşmeleri kapsamında yüklenici firmalardan tahsil edilecek ceza bedellerinden,
ç) Üye aidatları, istifade aidatları ve kart ücretleri ile “İhtiyaç Değerlendirme ve Kaynak
Tahsis Komisyonu” tarafından yapılacak aktarımlardan,
d) Bağışlardan,
e) Bir tesisten diğer bir tesise Jandarma Genel Komutanlığınca yapılacak sermaye ve
gelir aktarımlarından,
f) Sergi, fuar, promosyon, reklam ve diğer gelirlerden,
g) Yukarıda sayılan gelirlerden elde edilecek faiz gelirlerinden oluşur.
(2) Tesislerin sermayeleri ise birinci fıkrada belirtilen gelirlerle birlikte Jandarma Genel
Komutanlığı bütçesine bu maksatla konulacak ödeneklerden oluşur.
(3) Tesislerin işletilmesinden doğan tüm gelirler, tesisin bulunduğu yerdeki öncelikle
kamuya ait bir bankada, bulunmadığı yerlerde ise güvenilir, mali bünyesi güçlü, yüksek getiri
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sağlayan bir mevduat bankasında tesis adına açılacak Türk Lirası cinsinden bir hesaba yatırılır.
Tesisin gelir-gider durumu göz önünde bulundurularak hizmetlerin aksatılmasına meydan vermeyecek şekilde ve elde edilen faiz gelirleri tesis gelirlerine dâhil edilmek kaydıyla nakit varlıkların bir kısmı bu hesaba bağlı Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat hesabında değerlendirilebilir, bankadan para çekme, havale ve EFT işlemleri tesis müdürünün belirleyeceği en az
iki personelin müşterek imzası ile yapılır.
(4) Tesislerin bütçe, sermaye veya gelirlerinin yetersiz kaldığı durumlarda; özellikle
yeni kurulacak tesislerde sermaye ihtiyacını karşılamak ve belli bir hizmet standardı oluşturmak, kurulu tesislerde ise hizmet kalitesini yükselterek sürekli kılmak için yapılacak olan bakım
onarım işleri ile demirbaş ve mefruşat alımları için kaynak ihtiyacı, Personel Başkanlığının
bağlı olduğu Jandarma Genel Komutan Yardımcısının onayıyla sermayesi ve geliri yüksek olan
tesislerden ihtiyacı bulunan tesislere kaynak aktarımı yapılmak suretiyle karşılanabilir.
(5) Tesislerce organize edilen nişan, düğün, kokteyl gibi toplu yemeklerde kullanılan
tabak, bardak, kaşık, çatal, bıçak gibi malzemelerin kırılması veya kaybolması durumunda bedeli organizasyon sahibinden tahsil edilmek üzere yemek bedelinin yüzde beşini geçmeyecek
şekilde yönetim kurulunca belirlenecek oranda kırım bedeli alınabilir. Kırım bedeli ayrı bir hesapta toplanarak, yönetim kurulu kararı ile kırılan veya kaybolan malzemelerin tamamlanması
maksadıyla kullanılır.
Kiralama işlemleri ve kira gelirleri
MADDE 20 – (1) Tesislerde özel bir ihtisas gerektiren hizmetlerin; personel yetersizliği
veya maliyeti nedeniyle verilememesi durumunda bu hizmetler, hizmet alımı veya kiralama
yoluyla dışarıdan karşılanabilir. Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olması hâlinde
mal ve hizmet alımları birlikte yapılabilir.
(2) Tesislerin kiraya verilmesi, işletilmesi, işlettirilmesi, mal ve hizmet alımı işlemleri
tesis müdürlüklerince yerine getirilir. Bu şekilde elde edilen gelirler, genel bütçe gelirleri ile
ilişkilendirilmeksizin tesis gelirlerine dâhil edilir.
(3) Tesislerin kiraya verilmesi işlemleri 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak, Yönergede açıklanacak esaslar ve/veya tip sözleşme esasları doğrultusunda gerçekleştirilir, kiralama süresi üç yılı geçemez.
(4) Kiraya verilen tesis, ünite veya işletmelerin elektrik, su ve yakacak giderleri kiralayan firma tarafından ödenir. Bunun dışındaki işletmeler ile hizmet alımı, mal ve hizmet alımı
usulüyle işletilen ünitelerin her yıl merkezi yönetim bütçe kanunu ile belirlenen giderleri genel
bütçeden karşılanabilir.
Üye aidatları, istifade aidatları/kart gelirleri, kaynakların tahsisi ve kullanımı
MADDE 21 – (1) Üye aidatları ve istifade aidatları/kart gelirleri aşağıdaki esaslara
göre kesilir ve toplanır:
a) Jandarma Genel Komutanlığına bağlı her seviyedeki birlik, karargâh ve kurumlarda
görevli subay, istisnai memur ve astsubaylar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında görevli subay, istisnai memur, sivil öğretim elemanı ve astsubaylara ödenen aylık,
taban aylık ve kıdem aylık toplamından oluşan brüt maaşın Jandarma Genel Komutanlığınca
binde biri ile binde beşi arasında belirlenecek oranı üzerinden personelin maaş pusulasında
gösterilmek suretiyle her ay üye aidatı kesilir ve ilgili maaş mutemetliklerince en geç beş iş
günü içerisinde Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenen “Üye Aidatları ve Kart Gelirleri”
hesabına aktarılır. Üye aidatı kesintisi yapıldıktan sonra üyelikleri sona erenlerin kesilen üye
aidatları iade edilmez.
b) Jandarma Genel Komutanlığına ait tesisler ile Türk Silahlı Kuvvetlerine ait tesislerden faydalanmak isteyen Jandarma Genel Komutanlığı mensubu subay, istisnai memur, sivil
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öğretim elemanı ve astsubay emeklileri, yetkili birimlerce her yıl belirlenerek yayımlanacak
olan emekli üye aidatlarını ilgili hesaba yatırarak orduevleri veya diğer tesis müdürlüklerinden
bandrol alırlar.
c) Jandarma Genel Komutanlığına ait tesislerden iradi hak sahibi personel statüsüyle
istifade edebilmelerine imkân sağlamak maksadıyla Jandarma Genel Komutanlığı mensubu
uzman jandarma, uzman erbaş ve Devlet memurları ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi
Başkanlığında görevli aynı statüdeki personele ödenen aylık, taban aylık ve kıdem aylık toplamından oluşan brüt maaşın Jandarma Genel Komutanlığınca binde biri ile binde beşi arasında
belirlenecek oranı üzerinden personelin maaş pusulasında gösterilmek suretiyle her ay istifade
aidatı kesilir ve ilgili maaş mutemetliklerince en geç beş iş günü içerisinde Jandarma Genel
Komutanlığına ait “İstifade Aidatları” hesabına aktarılır. İstifade aidatı kesintisi yapıldıktan
sonra iradi hak sahipliği sisteminden herhangi bir nedenle ayrılanların kesilen aidatları iade
edilmez. İradi hak sahipliği sisteminden ayrılmak isteyen bu statüdeki personele yönelik işlemler Yönergede düzenlenir.
ç) Jandarma Genel Komutanlığına ait tesislerden faydalanmak isteyen Jandarma Genel
Komutanlığı mensubu uzman jandarma, uzman erbaş ve Devlet memuru emeklileri ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında görevli aynı statüdeki personel emeklileri,
ilgili yıl için belirlenen en düşük emekli üye aidatından fazla olmayacak şekilde Jandarma Genel Komutanlığınca her yıl Aralık ayında belirlenerek yayımlanacak istifade aidatı karşılığı parayı Jandarma Genel Komutanlığına ait “İstifade Aidatları” hesabına yatırmak suretiyle ilgili
tesisten bandrol alırlar.
d) Jandarma Genel Komutanlığına ait, eğitim merkezleri haricindeki tesislerden günübirlik yararlanmak isteyen ve bu maksatla kendilerine bir asıl hak sahibinin referans olduğu
kamu personeli veya diğer kişilerin yatıracakları istifade aidatları/kart ücretlerinin ilgili tesisin
gelirlerine dâhil edilmesi veya başka türlü değerlendirilmesi hususu Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenir.
(2) Jandarma Genel Komutanlığına ait tesislerin de içinde bulunduğu Türk Silahlı Kuvvetlerine ait tüm tesislerin tefriş, bakım ve onarımı ile mal/hizmet alımına ilişkin ihtiyaçlarının
karşılanmasında eşit bir şekilde kullanılmak üzere oluşturulan ve içerisinde üye/emekli üye aidatları, günübirlik, müstafi personel ve tanınmış kişi kart ücretlerinin de yer aldığı “Üye Aidatı
ve Kart Gelirleri” hesabına aktarılan aidatlar ile yalnızca Jandarma Genel Komutanlığına ait
tesislerin ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılmak üzere oluşturulan ve içerisinde iradi/emekli iradi hak sahibi personelin istifade aidatlarının yer aldığı “İstifade Aidatları” hesabına aktarılan aidatların etkin ve verimli şekilde kullanılabilmesi maksadıyla;
a) Birlik, karargâh ve kurumlarca; tefriş, bakım, onarım, mal ve hizmet alımı ihtiyacı
bulunan tesislerin bu ihtiyaçları Jandarma Genel Komutanlığına bildirilir.
b) Talepler Yönergede belirtilen esaslar dikkate alınmak suretiyle Jandarma Genel Komutanlığınca değerlendirilir.
c) “İhtiyaç Değerlendirme ve Kaynak Tahsis Komisyonu” tarafından tahsis edilen kaynak, tesisin muhasebe kayıtlarına gelir kaydedilir. Bu komisyonun teşkili ve işleyişi ile sekretarya hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar Yönerge ile düzenlenir.
Bağış, promosyon, sergi, fuar ve reklam gelirleri
MADDE 22 – (1) Şarta bağlı bağışlar şart kapsamında; herhangi bir şarta bağlı olmaksızın tesislere yapılacak bağışlar, nakdi ise kasa veya banka hesaplarına, taşınır mal ise envanter
kayıtlarına usulüne uygun muhasebe kaydı yapılarak alınır.
(2) Tesisler adına firmalar ile yapılan sözleşmeler gereği alınan promosyon gelirleri ile
sergi, fuar ve reklam gelirlerinin tamamı, mal veya nakit olarak muhasebe kayıtlarına usulüne
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uygun olarak eklenir. Bu hususların takibi tesis müdürünün sorumluluğunda olup, idari ve özel
denetlemeler ile durum ve hesap teftişlerinde mutlaka aranır. Bunlarla ilgili diğer hususlar Yönergede belirtilir.
Dönemsel sermaye artırımı ve sermayenin harcanması
MADDE 23 – (1) Tesisin mali yapısını ve alım gücünü enflasyona karşı korumak ve
güçlü bir mali yapı oluşturarak idamesini sağlamak maksadıyla aylık enflasyon oranında sermaye artırımına gidilmesi hususu tesis yönetimi ve tesisin yönetim kurulunca değerlendirilir.
(2) Dönem içerisinde tesisin sermayesinin harcanması esnasında yine aynı gereklilikler
dikkate alınır. İhtiyaç ve zorunluluk nedeniyle tesisin sermayesinin harcanmasına karar verme
yetkisi tesisin bağlı olduğu birlik komutanındadır.
Tesis alacaklarının takibi ve tahsili
MADDE 24 – (1) Tesis alacaklarının takip ve tahsilinden tesis müdürlükleri sorumludur. Alacakların takip ve tahsili aşağıdaki esaslar çerçevesinde yürütülür:
a) Tesis alacağı ile ilgili dava açılması veya icra takibinde bulunulmasını isteyen tesis
müdürlüğü, davaya yahut icra takibine ilişkin bilgi ve belgeleri, gerekçeli teklifleriyle birlikte,
zamanaşımı ve hak düşürücü süreleri dikkate alarak doğrudan Jandarma Genel Komutanlığı
Hukuk Hizmetleri Başkanlığına gönderir. Süresinde gönderilmeyen yahut eksik veya yanlış
gönderilen belgelerden kaynaklanan hukuki ve cezai sorumluluk, tesis müdürlüğündedir.
b) Tesis alacağı aynı zamanda suç teşkil eden bir eylemle irtibatlı ise soruşturmaya esas
bilgi ve belgeler tesisin bağlı olduğu birlik, karargâh ve kurumlarca yetkili yer Cumhuriyet
Savcılığına gönderilir. Kamu davasına müdahil olunmasına ilişkin talepler Jandarma Genel
Komutanlığı Hukuk Hizmetleri Başkanlığınca değerlendirilir.
Gelirlerin ve malzemelerin kullanımı ile temsil ve ağırlama harcamaları
MADDE 25 – (1) Kantinlere bağlı işletilen kadrosuz vardiya yatakhaneleri hariç olmak
üzere tesislerin sermaye ve gelirleri; tesislerin yenilenmesi, bakım, onarım ve tadilatı, işletme
ve idamesi, modern hâle getirilmesi, özel hukuk hükümlerine göre çalıştırılan veya hizmet
alımı yöntemi ile temin edilen personel giderleri, vardiya ulaşım giderleri, işin veya hizmetin
gerektirdiği kıyafet, malzeme, eğitim ve kurs ihtiyaçları, temsil ve ağırlama harcamaları ile bu
tesislerdeki kitaplıkların ihtiyaçlarına yönelik harcamalar dışında kullanılamaz.
(2) Söz konusu gelirlerle alınmış, zamanla kullanım dışı kalmış, kullanılabilir durumdaki ihtiyaç fazlası malzemeler, tanzim edilecek bir tutanakla tesisin bağlı olduğu komutanlığın
izniyle diğer birlik, karargâh veya kurumlara devredilebilir. Teslim alan birlikçe irada alındığını
gösteren belge kayıt numarası, hesap teftişinde gösterilmek üzere malı veren tesise bildirilir.
Tesislerce ihtiyaç duyulması nedeniyle alınan hiçbir malzeme satın alındığı tarihin üzerinden
iki yıl geçmedikçe kullanım dışı kalma gerekçesiyle devredilemez.
(3) Özel Eğitim Merkezi Komutanlıkları ile görev ve temsil özelliği doğrultusunda Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenen tesislere, harcamanın miktar veya oranının üst sınırı
Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenmek koşuluyla tesis gelirlerinden temsil ve ağırlama
giderleri için asgari ölçüde harcama yapma yetkisi tanınabilir.
İhtiyaçların tespiti ve ikmal planları
MADDE 26 – (1) Tesislerin taşınır mal yenileme, taşınmaz onarımı gibi yıllık ihtiyaçları için, bir önceki yılın Aralık ayında tesis yönetimi tarafından ihtiyaçların tahmini maliyetleri,
senelik gelir ve gider tahminleri ile açıklanmasında gerek görülen diğer hususları da içerecek
şekilde ikmal planı hazırlanır. Hazırlanan ikmal planları yönetim kurulunca değerlendirilir ve
uygun görüş verildiği takdirde tesisin bağlı olduğu birlik komutanınca onaylanır. İhtiyaçlar
onayı müteakip tesis müdürlüklerince ikmal planına uygun olarak karşılanır.
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(2) İkmal planlarına yazılan ihtiyaçların öngörülemeyen ve zaruri sebeplerle karşılanamaması durumunda bu ihtiyaçlar, gerekliliğin devam etmesi hâlinde, birinci fıkrada belirtildiği şekilde bir sonraki ikmal planına dâhil edilir. İkmal planlarında belirtilmemesine rağmen
acil ihtiyaç duyulan alımlar, tesis müdürünün teklifi, yönetim kurulunun uygun görüşü ve tesisin
bağlı olduğu birlik komutanının onayı doğrultusunda yapılır.
İşletme idame payları
MADDE 27 – (1) Yıllık ikmal planlarında bulunmayan ve yönetim kurulu kararlarında
belirtilemeyen, hizmetin sunumu açısından ihtiyaç duyulan döşeme ve demirbaş alımları ile
acil bakım ve onarımların yaptırılabilmesini sağlamak maksadıyla, tesislerin ay sonundaki brüt
satış kar tutarından yüzde beş (%5) oranında ayrılacak paylar işletme idame payı olarak ayrı
bir hesapta tutularak tesisler tarafından söz konusu ihtiyaçlar için harcanır.
(2) Yıl sonu bilançosunda işletme idame payı hesabında kalan miktar aynı hesapta bırakılmayıp tesisin sermaye hesabına aktarılır.
İhtiyaçların temini
MADDE 28 – (1) Tesislerin ihtiyaç duyacakları mal ve hizmet alımları, piyasa araştırması sonucuna göre; 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu esaslarına göre yapılır.
(2) Tesislerin ihtiyaç duyacakları alımlarda, 4734 sayılı Kanunun “İstisnalar” başlıklı
3 üncü maddesinin (e) bendinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarınca üretilen mal ve hizmetlere öncelik verilebilir.
(3) 4734 sayılı Kanunda belirtilen şartlar gerçekleştiğinde, tedarik işlemleri 4734 sayılı
Kanunun 22 nci maddesi kapsamında doğrudan temin usulü ile yapılır.
(4) Tesislerden yararlananların tercihine göre satılmak üzere 4734 sayılı Kanunun 22 nci
maddesinin (d) bendi kapsamında yapılacak mamul mal alımlarında marka belirtilmeden yararlananların tercihinin karşılanamayacağı hallerde marka belirtilmek suretiyle alım yapılabilir.
(5) Tesis gelirleri ile yapılacak alımlarda 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci
fıkrasının (ı) bendinde öngörülen % 10 limiti dikkate alınmaz.
(6) 30/12/2005 tarihli ve 2005/9913 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan
Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik esasları doğrultusunda; önceden öngörülmeyen ivedi veya zorunlu giderlerin karşılanması maksadıyla yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda gösterilen üst sınırları geçmeyecek şekilde alım yapılabilir.
(7) Tesislerde özel bir ihtisas gerektiren hizmetlerin, personel yetersizliği veya maliyeti
nedeniyle verilememesi durumunda bu hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı
esaslarına göre yürütülür.
(8) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin
(A) fıkrası uyarınca terörle mücadeleye yönelik ek ve ilave tazminat verilen 1 inci ve 2 nci derece kritik illerde konuşlu tesislerin yapacakları mal ve hizmet alımları, 13/2/2019 tarihli ve
758 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan “İçişleri Bakanlığı Tarafından, 4734
Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak Alımlara
İlişkin Usul ve Esaslar” doğrultusunda da yapılabilir.
Konsinye usulü satış işlemi
MADDE 29 – (1) Tesislerden yararlanan personele, ayrı bir hesap kodunda gösterilmek
ve geliri tesis gelirlerine dâhil edilmek kaydıyla konsinye usulü kapsamında temin edilen malların satışı yapılabilir.
(2) Söz konusu satış işleminde;
a) Malın temini (alımı) ve satış ile ilgili hususlar, teklif yolu ile belirlenecek resmî/özel
kuruluş veya firmalar ile tesis arasında yapılacak sözleşmede belirtilir.
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b) Sözleşme süresi 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasını kapsayacak şekilde bir yıl olur.
Ancak bu satış şekline yıl içerisinde herhangi bir ayda karar verilmesi durumunda o yılın sonuna kadar da sözleşme yapılabilir.
c) Sözleşme yapılacak firmayı belirlemek için asgari üç firma olacak şekilde kuruluş
veya kişiler arasından teklif usulü ile seçilir. Buna ilişkin belgeler denetimlerde aranır.
ç) Sözleşme tarihi itibarıyla, kesinleşmiş vergi borcu ile sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belgelerin ilgili tesise sunulması gerekir. Sözleşmede; tesiste firma personelinin
çalıştırılıp çalıştırılmayacağı, çalıştırılması hâlinde bu personele yönelik tesis ile firmanın sorumlulukları, hangi esaslarda çalıştırılacağı belirtilir.
d) Vergi dairesine kayıtlı olmayan kişi, kuruluş veya firma ile sözleşme yapılmaz.
e) Konsinye satış yapılacak mal için, sözleşme yapılan kişi, kuruluş veya firmaya ve
tesise kalacak oranlar ayrı ayrı belirtilmek suretiyle, 30 uncu maddede belirtilen oranı geçmeyecek şekilde kâr oranı toplam satış tutarı üzerinden veya ürün bazında sözleşme yapılan kişi
veya firmayla ortaklaşa belirlenir ve fiyat bu şekilde oluşturulur.
f) Konsinye satış yapılacak malın tesise gönderilmesi aşamasında malın sözleşme yapılan tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde sevk irsaliyesi sözleşme yapılan tarafından
düzenlenir. Düzenlenen bu irsaliyede malın konsinye olarak satılacağını belirtmek için irsaliye
üzerine “Konsinye olarak teslim edilmiştir” ibaresi açıkça yazılır.
g) Konsinye usulü ile tesiste satılacak mal, tesise giriş esnasında kontrol teşkilatı tarafından kontrol edilir.
ğ) Tesis kayıtları (ödeme kaydedici cihaz kullanımı halinde bu cihazdan alınan günlük
satış raporu) dikkate alınarak, konsinye usulü ile temin edilen mallardan satışı gerçekleştirilenlerin, yedi gün içerisinde tesise fatura edilmesi sağlanır.
h) Konsinye olarak satılmak üzere bekleyen malın mülkiyeti, satış gerçekleşinceye kadar malı gönderene aittir. Malın satılamaması, değiştirilme ihtiyacı doğması veya reddine karar
verilmesi durumunda mal yükleniciye iade edilir.
ı) Satılan malın teslimi veya hizmetin yapıldığına ilişkin düzenlenecek faturanın, irsaliye tarihinden itibaren azami yedi gün içinde düzenlenmesi sağlanır.
i) Konsinye usulü ile tesiste satılacak mal, sözleşmede belirtilir; bunun dışında mal satılmaz. Ancak müşteri memnuniyeti göz önünde bulundurularak sonradan ihtiyaç duyulan malın
satışı için ek sözleşme yapılabilir, şu kadar ki ek sözleşme ile satışına karar verilen ürünlerin
bedeli sözleşme bedelinin yüzde yirmisini aşamaz.
j) Tesislerde konsinye usulü satışlarda, ürünün satışa hazırlanmasında, özlük hakları ilgili firmaya ait olmak üzere firma personeli çalıştırılabilir, ancak sigortasız işçi çalıştırılmasına
müsaade edilmez.
k) Konsinye usulü satış yapılan yerlerin elektrik, su ve yakacak giderleri sözleşme yapılan firma tarafından ödenir.
l) Tesislerde satılan her türlü malın hesabı mutlak surette tesis kasasında işlem görür
ve işletme defterine girişi yapılır.
Satış fiyatları
MADDE 30 – (1) Tesislerde satış fiyatları aşağıdaki şekilde tespit edilir.
a) Tesislerdeki yatak, oda, motel, havuz, düğün salonu, salon kiraları ile kart ve günübirlik giriş ve benzeri ücretler, her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan Kamu Sosyal
Tesislerine İlişkin Tebliğ de dikkate alınarak her yıl Jandarma Genel Komutanlığı tarafından
tespit edilecek fiyatlara göre uygulanır. Bunların dışında tesislerde verilen, ütü, çamaşır yıkama,
terzi, berber, internet, çay, kahve, otopark gibi hizmetlerin ücretleri piyasa koşulları ve benzer
tesislerdeki ücretler dikkate alınarak, ekonomik olacak şekilde yönetim kurulu tarafından belirlenir.
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b) Satışa sunulan tüm mal ve ürünler ile hizmet alımlarında; katma değer vergisi eklenmemiş fiyatın üzerine uygulanan kâr oranı yüzde kırkı geçemez, katma değer vergisi tutarı
(tesise yapılan mal ve hizmet ifaları sonucunda vergilenen ve satıcıya ödenen katma değer vergisi tutarıdır) çıplak maliyete ilave edilerek, satış fiyatı tespit edilir.
c) Peçete, kürdan, kolonya, kolonyalı mendil ile tuz, sirke, ketçap, hardal, mayonez, limon, yağ gibi işletme gideri olarak kabul edilen malzemeler ile yemek pişirilen ve yemek yenilen ıslak ve kuru mekânlar ile mutfak ve yemekhane malzemelerinin temizliğinde kullanılan
deterjan ve sıvı sabun gibi her türlü kimyevi temizleyici, ağartıcı, parlatıcı, sertlik giderici malzeme için çıplak maliyetin üzerine, yüzde on beşe kadar işletme gideri ilave edilir. İşletme faturaları ayrı yerde muhafaza edilir ve genel giderlere dâhil edilmez. Bunun haricinde tesislerin
ortak kullanımı için ihtiyaç duyulan temizlik malzemeleri, haşere ilaçları, bunların ilaçlama
hizmetleri ve kimyevi maddeler genel yönetim giderlerine dâhil edilir.
ç) Maddede belirtilen fiyatlara, tesislerin garson vasıtasıyla servis yapılan salonlarında
yönetim kurulu kararıyla yüzde on ile yüzde on beş arasında ilave hizmet bedeli eklenir.
d) Sigara ve gazete gibi mallar etiket fiyatları üzerinden satılır.
e) Bunların dışında herhangi bir isim altında fiyatlara ilave yapılmaz.
(2) Ambalajlı, kullanma tarihi bulunan, garanti süresi olan ve alımlarda sözleşme gereği
belli sürelerde değiştirilme garantisi verilen malzemelerde, kesinlikle fire kabul edilmez ve bu
şekilde fire işlemi yapan üniteye, fire miktarı kadar borç çıkarılır.
YEDİNCİ BÖLÜM
Satın Alma, Muayene ve Muhasebe Esasları ile Belgeler
Alımlar
MADDE 31 – (1) Alımlar, 4734 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak mevcutsa tesislerin “satın alma heyeti” tarafından, kadrolarında olmaması halinde ise tesiste görevli personel
arasından tesis müdürü tarafından görevlendirilen “satın alma heyeti” marifetiyle yapılır. Alım
her durumda tesis müdürünün onayı ile kesinleşir. Ayrıca, alımlar tesisin bağlı olduğu birliklerce
4734 sayılı Kanun kapsamında oluşturulan kadrolu veya kadrosuz ihale komisyonu tarafından
da gerçekleştirilebilir. Kadrosunda yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde
Jandarma Genel Komutanlığına bağlı başka birlik ve kurumlardan veya diğer kamu kurumlarından komisyona üye alınabilir. Heyet üyelerinin oluşturulması, çalışması ve karar alınması
konularında 4734 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.
(2) Doğrudan temin kapsamındaki alımlar ise kamu ihale mevzuatı hükümlerine uygun
olarak tesis müdürü tarafından görevlendirilecek personel tarafından yapılabilir.
(3) Tesisin işletilmesine esas yiyecek ve içecek malzeme alımları haricindeki ihtiyaçların tespitine ve tespit edilen ihtiyaçların alımına, yönetim kurulu ile tesis müdürü tarafından
müştereken karar verilir.
Muhasebe esasları, ana belge ve kayıtlar, dayanak ve kontrol belgeleri
MADDE 32 – (1) Tesislerin hesap dönemi yıllık olup, muhasebe sistemleri tek düzen
muhasebe esaslarına göre yürütülür.
(2) Tutulacak belgeler ve formlar, dayanak ve kontrol belgeleri ilgili mevzuat ve Yönerge doğrultusunda düzenlenir.
(3) Tesislerde kullanılacak tek düzen muhasebe sistemi, Sayıştay denetimi esnasında
istenecek mali tabloları istenildiği şekil ve zaman aralığında üretecek yapıda oluşturulur.
Muayene ve kayıt silme
MADDE 33 – (1) Tesislerde muayene işlemi aşağıdaki esaslara göre icra edilir:
a) Tesislerde muayene heyeti, tesis müdürü tarafından görevlendirilen biri başkan, biri
işin uzmanı, biri satın alma heyetinde görevli olmayan mal sorumlusu olmak üzere en az üç ve
tek sayıda kişi ve yedek üyelerden oluşur. Muayene işlemi, yeterli personelin olmaması hâlinde
tesisin bağlı olduğu birliğin muayene ve kabul komisyonu vasıtasıyla da yapılabilir.
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b) Muayene işlemi, 19/12/2002 tarihli ve 24968 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmeliğe, 19/12/2002 tarihli
ve 24968 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliğine, 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliğine uygun olarak yapılır. Bütçe gelirleriyle alınan malların muayenesi
tesisin ikmal yönünden bağlı olduğu birlik, karargâh ve kurumun muayene ve kabul komisyonu
tarafından yapılır.
c) Tesellüm işlemi; muayene heyetinin, alınan malın muayenesini uygun görmesini müteakip gerçekleşir. Bu işlemi müteakiben tesellüm edilen mallar, ilgili mevzuatında belirtilecek
belgelerle işleme alınır. Muayene heyetinin alınan malları kontrol edebilmesi için kiler ve mutfağın haricinde mevsim şartları göz önünde bulundurularak uygun bir yer tahsis edilir. Muayenede uygun görülen mallar sayılarak, tartılarak ve ölçülerek depoya teslim edilir.
(2) İster tesis gelirlerinden, ister Jandarma Genel Komutanlığı bütçesinden alınmış
olsun tesislere ait tüm taşınır mal ve taşınmazların kaydı ve sorumluluğu tesisin ikmal yönünden
bağlı olduğu birliğin mal saymanlığına ait olup, bu malzemelerin kayıt silme işlemleri aşağıdaki
şekilde yapılır;
a) Kaydı silinecek malzeme tesisin ikmal yönünden bağlı olduğu birliğin mal saymanlığına ve muayene ve kabul komisyonuna sunulur. Uygun görülenler bir liste hâlinde çıkarılır
ve ilgili birlik komutanı tarafından onaylanır.
b) Bu listede yer alan malzemelere ait kayıt silme işlemleri Jandarma Genel Komutanlığı Taşınır Mal Yönergesi doğrultusunda ilgili mal saymanlıklarınca yapılır. İşlemi müteakip
kaydı silinen malzemeler ilgili mal saymanlığına teslim edilir.
Belgelerin bastırılması, kontrolü, bilançonun onayı ve mali bilgilerin girişi
MADDE 34 – (1) Belgelerin bastırılması ve kontrolü aşağıdaki esaslara göre yapılır:
a) Ana dayanak ve yardımcı belgeler, bedelleri tesis gelirlerinden karşılanarak bastırılır.
b) Kullanılan her türlü defter, fatura, fiş, bilet ve markalar tesis müdürünün emriyle
muhasebe veya nakit ile ilgili bir başka kişi veya kurul tarafından üç ayda bir kontrol edilir.
c) Kayıtların tutulmasından muhasebeci/muhasip, ünitedeki işletme kayıtlarından kısım
amirleri, bilançonun doğruluğundan ise dönem/ay sonu envanterinin çıkarılıp bilanço ve kesin
mizanın tesis müdürüne imzalatılmasını müteakip tesis müdürü dahil tüm heyet sorumludur.
(2) Bilanço tesis müdürü tarafından onaylanır, müteakiben o aya ait bilanço, mizan,
gelir tabloları ve diğer tüm harcama belgeleri teftişe hazır olacak şekilde muhasip tarafından
dosyalanarak muhafaza edilir. Bilançonun onayını müteakip bilanço bilgileri ve tesisin kamu
bütçesinden yaptığı elektrik, su, ısınma ve büyük bakım onarım giderleri muhasip tarafından
bilanço dönemini takip eden ayın son gününe kadar Jandarma Genel Komutanlığı tarafından
hazırlanan kantin ve tesis bilanço bilgileri programına kaydedilir.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen Yönerge yürürlüğe girinceye kadar
ihtiyaç duyulan hususlar Jandarma Genel Komutanlığınca yayımlanacak emirle düzenlenir.
(2) Jandarma Genel Komutanlığı mensubu uzman jandarma, uzman erbaş ve Devlet
memurlarının tesislerden iradi hak sahibi statüsünde istifade işlemleri ile bunlardan istifade aidatı kesilmesi işlemleri, Yönergenin yürürlüğe girmesine kadar uygulanmayabilir.
Yürürlük
MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
IŞIK KAYNAKLARININ VE AYRI KONTROL DONANIMLARININ ÇEVREYE
DUYARLI TASARIM GEREKLİLİKLERİNE DAİR TEBLİĞ
(2019/2020/AB) (SGM:2021/11)
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 23/6/2010 tarihli ve 2010/643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin
Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak ışık kaynaklarının ve ayrı kontrol donanımlarının
piyasaya arz edilmesi ve/veya hizmete sunulması ile ilgili çevreye duyarlı tasarım gereklilikleri
ve bunlara ait ilave ürün bilgilerinin temin edilmesine yönelik gereklilikleri belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, ışık kaynaklarını ve ayrı kontrol donanımlarını kapsar. Bir
içeren ürün içerisinde piyasaya arz edilen ışık kaynakları ve ayrı kontrol donanımlarını da kapsar.
(2) Bu Tebliğ, Ek-III’ün 1 inci ve 2 nci maddelerinde belirtilen ışık kaynakları ve ayrı
kontrol donanımlarına uygulanmaz.
(3) Bu Tebliğin, Ek-III’ün 3 üncü maddesinde belirtilen ışık kaynakları ve ayrı kontrol
donanımları, sadece Ek-II’nin 3 üncü maddesinin (e) bendinin gerekliliklerine uyum sağlar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 385 inci
ve 508 inci maddeleri ile 2010/643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Enerji
ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.
AB mevzuatına uyum
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ, (AT) 2009/125 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin
Tüzüğü uyarınca yayımlanan Işık Kaynaklarının ve Ayrı Kontrol Donanımlarının Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerini belirleyen, 11/3/2019 tarihli ve (AB) 2019/2020 sayılı Komisyon
Tüzüğü ile bu Tüzükte değişiklik yapan 17/12/2020 tarihli ve (AB) 2021/341 sayılı Komisyon
Tüzüğü esas alınarak AB mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) AB: Avrupa Birliğini,
b) Akkor ışınım: Genelde bir elektrik akımının geçişiyle ısıtılan ipliğe benzer bir iletken
(‘filaman’) yoluyla yaratılan ışık kaynaklarında, ışığın ısıyla üretilmesi olgusunu,
c) Ayrı kontrol donanımı: Bir ışık kaynağıyla fiziksel olarak entegre olmayan ve piyasaya ayrı bir ürün olarak veya bir içeren ürünün bir parçası olarak arz edilen bir kontrol donanımını,
ç) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
d) Elektrik kaynağı: 230 (±%10) Volt 50 Hz alternatif akımına sahip elektrik şebekesi
beslemesini,
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e) Eşdeğer model: Bir modelin çevreye duyarlı tasarım gereklilikleri ile ilgili aynı teknik özelliklere sahip olan, ancak farklı bir model tanımlayıcı ile başka bir model olarak aynı
imalatçı veya ithalatçı tarafından piyasaya arz edilen veya hizmete sunulan modeli,
f) Floresan (FL): Işığın büyük bölümünün, deşarjdan kaynaklanan morötesi ışınımla
sağlanan bir veya birden fazla fosfor tabakası tarafından yayıldığı düşük basınçlı tipte cıvanın
elektriksel gaz deşarjından yararlanan elektrik kaynağına bir (‘bir başlı’) veya iki (‘iki başlı’)
bağlantıya (‘başlıklar’) sahip, bu Tebliğin amaçları doğrultusunda, manyetik endüksiyon ışık
kaynaklarının da dâhil kabul edildiği, olgu veya bir ışık kaynağını,
g) Gaz deşarjı: Işığın doğrudan veya dolaylı olarak bir gaz, plazma, metal buharı veya
gazların ve buharların karışımı yoluyla bir elektrik deşarjı tarafından üretilmesi olgusunu,
ğ) Model tanımlayıcı: Belirli bir ürün modelini, aynı ticari marka veya aynı imalatçı
veya ithalatçının adına sahip diğer modellerden ayıran genellikle alfanümerik kodu,
h) Halojen ışık kaynağı: Halojenler veya halojen bileşikleri içeren gazla çevrelenmiş
tungstenden yapılma iplik benzeri bir iletkene sahip bir akkor ışık kaynağını,
ı) Işık: 380 nm ile 780 nm arasında bir dalga uzunluğuna sahip elektromanyetik ışınımı,
i) Işık akısı (ɸ): Lümen (lm) olarak ifade edilen, insan gözünün spektral duyarlılığına
göre elektromanyetik ışınımın değerlendirilmesi suretiyle ışıyan akıdan (ışınım gücü) saptanan
miktarı; yürürlükteki standartlarda öngörülen koşullar (örn. akım, gerilim, sıcaklık) altında,
4π’lik bir katı açıyla bir ışık kaynağından yayılan toplam akıyı ifade eden, eğer bir kısılmış
durumdaki akının veya belli bir çalışma süresi sonrasındaki akının amaçlandığı açıkça belirtilmediği durumda, kısa bir çalışma süresinden sonra kısılmamış ışık kaynağına ait başlangıç
akısını belirten ve farklı ışık spektrumlarında ve/veya farklı azami ışık yoğunluklarında ışık
yaymak için ayarlanabilen ışık kaynakları sözkonusu olduğunda, Ek-I’de tanımlandığı şekliyle
‘referans kontrol ayarları’nda belirtilen akıyı,
j) Işık kaynağı: Aydınlatma teknolojisi olarak akkor ışınım, floresan, yüksek yoğunluklu
deşarj, inorganik ışık yayıcı diyotlar (LED) veya organik ışık yayıcı diyotlar (OLED) veya
bunların kombinasyonlarını kullanan ve Ek-IV’te belirtilen yönteme göre bir ışık kaynağı olduğu doğrulanabilen, aşağıda belirtilen optik özelliklerin tamamına sahip olan, ışık yayması
için tasarlanmış olan veya akkor-olmayan ışık kaynağı sözkonusu olduğunda muhtemelen ışık
yayma, aydınlatma ve her ikisi için de uyumlu olacak şekilde tasarlanmış olan elektrikle çalışan
bir ürünü,
1) Aşağıda belirtilen değer aralığında olan x ve y türsellik koordinatları:
0.270 < x < 0.530 ve -2.3172 x2 + 2.3653 x -0.2199 < y < - 2.3172 x2 + 2.3653 x –
0.1595;
2) Ek-I’de tanımlandığı gibi projeksiyon yapılan ışık yayma yüzey alanının her mm2’si
için < 500 lümen’lik bir ışık akısı;
3) 60 ile 82.000 lümen arasında bir ışıksal akı;
4) (CRI) > 0’lık bir renksel geriverim indeksi;
5) (1)’deki koşulu karşılamayan yüksek basınçlı sodyum (HPS) ışık kaynakları, bu Tebliğin amaçları bakımından ışık kaynağı sayılır;
6) Işık kaynakları, aşağıda belirtilenleri içermez;
(i) LED yonga veya LED çip;
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(ii) LED paketleri;
(iii) Işık kaynağını/kaynaklarını içeren ve bu ışık kaynağından/kaynaklarından doğrulama amacıyla çıkartılabilecekleri ürünleri;
(iv) Bir ışık kaynağında yer alan ve bir ışık kaynağı olduklarını doğrulamak için söz
konusu ışık kaynağından çıkartılamayan ışık-yayan parçaları;
k) İçeren ürün: İçerilen ışık kaynağının/kaynaklarının ayrı olarak doğrulanmasına olanak vermek için ayırılabilen aydınlatma armatürleri, ışık kaynağı/kaynakları içeren ev aletleri,
ışık kaynağı/kaynakları içeren mobilyaları (raflar, aynalar, vitrin dolapları) da kapsayan ancak
bunlarla sınırlı olmayan bir veya birden fazla ışık kaynağını veya ayrı kontrol donanımlarını
veya ikisini birden içeren ürünü,
l) İnorganik ışık yayan diyot (LED): Işığın, inorganik maddenin bir p-n bağlantısını
içeren, bu bağlantının elektrik akımıyla uyarılmasında optik ışınımın yayan ile bir katı durum
cihazından elde edilen teknolojiyi,
m) Kontrol donanımı: Bir ışık kaynağıyla fiziksel olarak tümleşik hale getirilebilen
veya getirilemeyen ve elektrik güvenliği ve elektromanyetik uyumluluğun belirlemiş olduğu
sınırlayıcı koşullar çerçevesinde bir veya birden fazla özel bir ışık kaynağının gerektirdiği elektrik formatı için şebekeyi hazırlamaya yönelik olarak tasarlanmış bir veya birden fazla cihazı;
1) Besleme ve başlatma geriliminin dönüştürülmesi, işletme ve ön ısıtma akımının sınırlandırılması, soğuk başlatmanın engellenmesi, güç faktörünün düzeltilmesi ve/veya radyo
girişiminin azaltılması işlemlerini içerebilir.
2) Kontrol donanımı ifadesi, 1/9/2020 tarihli ve 31231 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Harici Güç Kaynaklarının Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ
(2019/1782/AB) (SGM:2020/5) kapsamında yer alan güç kaynaklarını içermemektedir. Bu ifade,
bir kontrol donanımıyla fiziksel olarak entegre hale getirilseler ve birlikte tek bir ürün şeklinde
pazarlanabilseler dahi, aydınlatma kontrol parçalarını ve aydınlatma dışı parçaları da (Ek- I’de
tanımlanmaktadır.) içermemektedir.
3) Ethernet üzerinden Güç (PoE) anahtarı, bu Tebliğ kapsamında bir kontrol donanımı
değildir. "Ethernet üzerinden Güç anahtarı" veya "PoE anahtarı", veri aktarımı ve güç kaynağı
amacıyla ana şebeke ve ofis ekipmanı ve/veya ışık kaynakları arasına kurulan güç kaynağı ve
veri işleme ekipmanıdır.
n) LED paketi: Bir kontrol donanımını veya onun parçalarını, bir başlığı veya aktif
elektronik bileşenler içermeyen ve doğrudan elektrik kaynağına bağlanmayan ancak optik elemanlar, ışık dönüştürücüler (fosforlar), elektrostatik boşalma sorunlarına karşı ısıl, mekanik
ve elektrik arabirimleri veya parçalardan birini veya birden fazlasını içerebilen, LED aydınlatma armatüründe doğrudan doğruya kullanılmak üzere tasarlanan benzeri ışık yayıcı cihazlar
ışık kaynakları olarak kabul edilen ve en azından bir LED yongası içeren tek bir elektrikli parça
anlamına gelen yapıyı,
o) LED yongası: Üzerine bir işlevsel LED devresi yerleştirilen bir küçük ışık yayıcı
yarı iletken malzeme bloğunu,
ö) Nihai kullanıcı: Bir ürünü kendi ticareti, işi, sanatı veya mesleği dışında amaçlar için
satın alan veya satın alması beklenen bir gerçek kişiyi,
p) Organik ışık yayan diyot (OLED): Işığın, organik maddenin bir p-n bağlantısını içeren ve bu bağlantının elektrik akımıyla uyarılması halinde optik ışınım yayan, katı durum cihazından elde edilen teknolojiyi,
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r) Renksel geriverim indeksi (CRI): Aydınlatıcının objelerin renk görünümü üzerindeki
etkisini, bunların referans aydınlatıcı altındaki renk görünümüyle bilinçli veya bilinçaltı karşılaştırmak suretiyle ölçen standartlarda tanımlanmış olan ilk 8 test rengine (R1-R8) ait renk geriveriminin ortalama Ra’sını veren ölçüyü,
s) Türsellik: Bir renk uyartısının türsellik koordinatlarıyla (x ve y) tanımlanmış özelliğini,
ş) Yüksek basınçlı sodyum ışık kaynağı (HPS): Elektrik kaynağına bağlanan bir (‘tekuçlu’) veya iki (‘iki-uçlu’) başlıklara sahip olabilen ve ışığın, esas olarak, 10 kilopaskal büyüklüğünde bir kısmi basınçta çalışan sodyum buharından üretildiği bir yüksek yoğunluklu
deşarj ışığı kaynağını,
t) Yüksek yoğunluklu deşarj (HID): Ek-I’de tanımlandığı gibi metal halojenür, yüksek
basınçlı sodyum ve cıva buharı türleriyle sınırlı olan, çeper sıcaklığının ışık üreten arkı stabilize
eden ark odacığı santimetrekare başına 3 Watt’ı aşan bir ampul çeperi yüklemesine sahip olan,
elektrikli gaz deşarjını,
ifade eder.
(2) İlave tanımlar Ek-I’de yer almaktadır.
Çevreye duyarlı tasarım gereklilikleri
MADDE 6 – (1) Ek-II’de belirtilen çevreye duyarlı tasarım gereklilikleri, belirtilen tarihlerden itibaren uygulanır.
Işık kaynaklarının ve ayrı kontrol donanımlarının çıkarılması
MADDE 7 – (1) İçeren ürünlerin imalatçıları, ithalatçıları veya yetkili temsilcileri, teknik dosyada, içeren ürünün işlevselliğiyle ilgili olarak, ışık kaynaklarının ve ayrı kontrol donanımlarının başkasıyla değiştirilmesinin uygun olmadığını açıklayan bir teknik gerekçe belirtilmedikçe, ışık kaynaklarının ve ayrı kontrol donanımlarının yaygın şekilde mevcut bulunan
aletler kullanılarak içeren ürüne kalıcı şekilde zarar vermeden değiştirilebilmelerini sağlar.
(2) İçeren ürünlerin imalatçıları, ithalatçıları veya yetkili temsilcileri, piyasa gözetim
yetkilileri tarafından doğrulama amacıyla ışık kaynaklarının ve ayrı kontrol donanımlarının
kalıcı olarak hasar verilmeden çıkarılabilmesini sağlar. Bunun nasıl yapılacağına dair talimatlar
teknik dosyada sağlanır.
(3) İçeren ürünlerin imalatçıları, ithalatçıları veya yetkili temsilcileri, içeren ürüne kalıcı
hasar verilmeden ışık kaynaklarının ve kontrol cihazlarının nihai kullanıcılar veya kalifiye kişiler tarafından değiştirilebilir veya değiştirilemez olmaları konusunda bilgi sağlar. Söz konusu
bilgiler, erişime açık olan internet sitesinde de yer alır. Doğrudan doğruya nihai kullanıcılara
satılan ürünler söz konusu olduğunda, bu bilgiler en azından resim-yazı şeklinde ambalaj üzerinde ve kullanım talimatlarında yer alır.
(4) İçeren ürünlerin imalatçıları, ithalatçıları veya yetkili temsilcileri ışık kaynaklarının
ve ayrı kontrol donanımlarının içeren ürünlerden ömür bitiminde sökülebilmelerini sağlar. Sökme talimatları, tüketicinin veya nihai kullanıcının erişime açık olan internet sitesinde bulunur.
Uygunluk değerlendirme
MADDE 8 – (1) Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen uygunluk değerlendirme yöntemi, aynı Yönetmeliğin
Ek-IV'ünde belirtilen iç tasarım kontrol sistemi veya aynı Yönetmeliğin Ek-V'inde belirtilen
yönetim sistemidir.
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(2) Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin 10 uncu
maddesi uyarınca uygunluk değerlendirmesinin amaçları bakımından, teknik dosya, Ek-II'nin
3(6)(b) bendinde belirtilen bilgiyi, Ek-II’sinin 1 ve 2 nci maddelerine ve bu Yönetmeliğin Ek-V’ine
uygun olarak yapılan hesaplamaların ayrıntılarını ve sonuçlarını içerir.
(3) Teknik dosyada, belirli bir model için yer alan bilgiler aşağıda belirtilen yöntemlerden herhangi biri veya her ikisi birden kullanılarak elde edildiğinde teknik dosya, söz konusu
yapılan hesaplamanın veya dış değerlemenin ayrıntılarını, hesaplamanın doğruluğunu sağlamak
için imalatçılar tarafından yapılan değerlendirmeyi ve uygun hallerde, farklı imalatçıların modelleri arasındaki kimlik beyanını içerir. Teknik dosya, sağlanan teknik bilgilerle aynı teknik
özelliklere sahip ancak farklı bir imalatçı tarafından üretilen bir model üzerinden ya da aynı
veya farklı bir tedarikçinin başka bir modelinden tasarım veya dış değerleme metodu temelinde
yapılan hesaplama aracılığıyla alınan, model tanımlayıcıların da dahil olduğu tüm eşdeğer modellerin bir listesini içerir.
(4) Piyasa gözetimi ve denetimi amacıyla, imalatçılar, ithalatçılar veya yetkili temsilciler,
ürün veri tabanına kayıtlı ürünleri için Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına
İlişkin Yönetmeliğin Ek-IV’ünde yer alan üçüncü fıkranın (f) bendi hükümlerine uymak kaydıyla,
Işık Kaynaklarının Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (2019/2015/AB) (SGM:2021/12)’de belirtilen aynı bilgiyi içeren ürün veri tabanına yüklenen teknik dosyaya başvurabilirler.
Piyasa gözetimi ve denetimi için doğrulama yöntemleri
MADDE 9 – (1) Bakanlık, Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin
Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen piyasa gözetimi ve denetimini gerçekleştirirken, Ek-IV’te belirtilen doğrulama yöntemini uygular.
Önlemler
MADDE 10 – (1) İmalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilci, bu Tebliğde belirtilen teknik
dosyada veya temin edilen herhangi bir dokümanda yer alan parametrelerin herhangi birini
daha iyi bir seviyeye çıkarmak amacıyla, test edildiğini (örneğin test koşulları veya test çevrimini öğrenerek) algılama ve test sırasındaki performansını özellikle otomatik olarak değiştirme
özelliklerine sahip olacak şekilde tasarlanan ürünü piyasaya arz edemez.
(2) Ürünün enerji tüketimi ve beyan edilen diğer parametrelerden herhangi biri, bir yazılım veya ürün yazılımı güncellemesinden sonra, uygunluk beyanı için özgün olarak kullanılan
aynı test standardı ile ölçüldüğünde, güncellemeden önce son kullanıcının açık onayı dışında,
daha geriye götürülemez. Hiçbir performans değişikliği, güncellemenin reddedilmesinin bir
sonucu olarak ortaya çıkamaz.
(3) Bir yazılım güncellemesi, uygunluk beyanı için geçerli olan çevreye duyarlı tasarım
gereklilikleriyle uyumlu olmayacak şekilde ürünün performansını değiştirecek bir etkiye sahip
olamaz.
Gösterge niteliğinde ölçütler
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte piyasada bulunan en iyi performans gösteren ürün ve teknolojiler için gösterge niteliğindeki ölçütler Ek-VI'da belirtilmiştir.
Danışma kurulu
MADDE 12 – (1) Bakanlık, bu Tebliğ ile ilgili olarak, özellikle LED-dışı ışık kaynağı
türleri ve ayrı kontrol donanımları olmak üzere bütün ışık kaynağı türleri için daha sıkı enerji
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verimlilik gerekliliklerinin tespit edilmesi; aydınlatma kontrol parçalarına ilişkin gerekliliklerin
tespit edilmesi; titreşim ve stroskopi etkilerine ilişkin olarak daha sıkı gerekliliklerin tespit
edilmesi ve bunların ayrı kontrol donanımlarını içerecek şekilde genişletilmesi; titreşimle etkileşim dahil olmak üzere kısma konusunda gerekliliklerin tespit edilmesi; (ağa bağlı) bekleme
gücüne ilişkin daha sıkı gerekliliklerin tespit edilmesi; rengi ayarlanabilen ışık kaynakları için
elektrik kazancının azaltılması veya kaldırılması ve yüksek renk aralığı için istisnanın kaldırılması; ömür gerekliliklerinin tespit edilmesi; kontrol donanımları dahil olmak üzere ömürle
ilgili daha gelişmiş bilgi gerekliliklerinin tespit edilmesi; CRI renksel geriverim indeksi ölçüsü
yerine daha uygun bir ölçünün getirilmesi; görünür ışık miktarı için bir müstakil ölçü olarak
lümenin yeterliliğinin doğrulanması; istisnalar; bilhassa ışık kaynaklarının ve kontrol donanımlarının çıkarılabilirliğine ve birbiriyle değiştirilebilirliğine ilişkin olarak, döngüsel ekonominin ilkelerine uygun şekilde ürünler için ek kaynak verimlilik gerekliliklerinin tespit edilmesi
hususlarında yapılacak çalışmalara katılım sağlamak üzere Avrupa Komisyonu tarafından kurulan danışma kurulu toplantılarına katılım sağlar.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 13 – (1) 27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğrusal Olmayan Ev Tipi Lambalar ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ
(SGM:2011/9), Entegre Balastsız Flüoresan Lambalar, Yüksek Yoğunluklu Boşalmalı Lambalar
ve Bu Lambaları Çalıştırabilen Balastlar ve Aydınlatma Armatürleri ile İlgili Çevreye Duyarlı
Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM:2011/10) ve 13/2/2015 tarihli ve 29266 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Doğrusal Lambalar, Işık Yayan Diyot Lambalar ve İlgili Ekipmana İlişkin Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM:2015/10) yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 1/11/2021 tarihinden önce aynı modele veya eşdeğer modele
ait herhangi bir birim piyasaya arz edilmemiş olması koşuluyla, 1/11/2021 ile 31/12/2021 tarihleri arasında piyasaya arz edilen modellerin bu Tebliğ hükümlerine uygun olan birimleri,
13 üncü madde ile yürürlükten kaldırılan Doğrusal Olmayan Ev Tipi Lambalar ile İlgili Çevreye
Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM:2011/9) ile Entegre Balastsız Flüoresan Lambaların, Yüksek Yoğunluklu Boşalmalı Lambalar, Bu Lambaları Çalıştırabilen Balastlar ve Aydınlatma Armatürleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM:2011/10),
Doğrusal Lambalar, Işık Yayan Diyot Lambalar ve İlgili Ekipmana İlişkin Çevreye Duyarlı
Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM:2015/10) gerekliliklerine de uygun kabul edilir.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğin 1 inci, 2 nci, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci, 10 uncu, geçici 1 inci,
14 üncü ve 15 inci maddeleri yayımı tarihinde, diğer maddeleri ise 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe
girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
IŞIK KAYNAKLARININ ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ
(2019/2015/AB) (SGM:2021/12)
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 1/3/2021 tarihli ve 3584 sayılı Cumhurbaşkanı
Kararı ile yürürlüğe konulan Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliğinin uygulanmasına yönelik ayrı kontrol donanımına sahip olan veya olmayan ışık kaynaklarının veya içeren ürün
içerisinde yer alan ışık kaynaklarının etiketlenmesi ve bunlara ait ilave ürün bilgilerine yönelik
gereklilikleri belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, ışık kaynaklarını ve içeren ürün içerisinde yer alan ışık
kaynaklarını kapsar.
(2) Bu Tebliğ, Ek- IV’ün 1 inci ve 2 nci maddelerinde belirtilen ışık kaynaklarına uygulanmaz.
(3) Bu Tebliğin Ek-IV’ünün 4 üncü maddesinde belirtilen ışık kaynakları sadece bu
Tebliğin Ek-V’inin 4 üncü maddesinde belirtilen gerekliliklere uyum sağlar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 385
inci ve 508 inci maddeleri ile 1/3/2021 tarihli ve 3584 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
AB mevzuatına uyum
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ, (AB) 2017/1369 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey
Tüzüğünü Tamamlayan ve (AB) 874/2012 sayılı Yetki Devrine Dayanan Komisyon Tüzüğünü
Yürürlükten Kaldıran Işık Kaynaklarının Enerji Etiketlemesi Hakkında 11/3/2019 tarihli ve
(AB) 2019/2015 sayılı Yetki Devrine Dayanan Komisyon Tüzüğü ile bu Tüzükte değişiklik
yapan 23/2/2021 tarihli ve (AB) 2021/340 sayılı Komisyon Tüzüğü esas alınarak AB mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) AB: Avrupa Birliğini,
b) Akkor ışınım: Genelde bir elektrik akımının geçişiyle ısıtılan ipliğe benzer bir iletken
(‘filaman’) yoluyla yaratılan ışık kaynaklarında, ışığın ısıyla üretilmesi olgusunu,
c) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
ç) Elektrik kaynağı: 230 (±%10) Volt 50 Hz alternatif akımına sahip olan MV kısaltması
ile gösterilen elektrik şebekesi beslemesini,
d) Floresan (FL): Işığın büyük bölümünün, deşarjdan kaynaklanan morötesi ışınımla
sağlanan bir veya birden fazla fosfor tabakası tarafından yayıldığı düşük basınçlı tipte cıvanın
elektriksel gaz deşarjından yararlanan elektrik kaynağına bir (‘bir başlı’) veya iki (‘iki
başlı’)bağlantıya (‘başlıklar’) sahip, bu Tebliğin amaçları doğrultusunda, manyetik endüksiyon
ışık kaynaklarının da dahil kabul edildiği, olgu veya bir ışık kaynağını,
e) Gaz deşarjı: Işığın doğrudan veya dolaylı olarak bir gaz, plazma, metal buharı veya
gazların ve buharların karışımı yoluyla bir elektrik deşarjı tarafından üretilmesi olgusunu,
f) Halojen ışık kaynağı: Gaz içeren halojenler veya halojen bileşikleri içeren gazla çevrelenmiş tungstenden yapılma iplik benzeri bir iletkene sahip bir akkor ışık kaynağını,
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g) Işık: 380 nm ile 780 nm arasında bir dalga uzunluğuna sahip elektromanyetik ışınımı,
ğ) Işık akısı (ɸ): Lümen (lm) olarak ifade edilen, insan gözünün spektral duyarlılığına
göre elektromanyetik ışınımın değerlendirilmesi suretiyle ışıyan akıdan (ışınım gücü) saptanan
miktarı; yürürlükteki standartlarda öngörülen koşullar (örn. akım, gerilim, sıcaklık) altında,
4π’lik bir katı açıyla bir ışık kaynağından yayılan toplam akıyı ifade eden, eğer bir kısılmış
durumdaki akının veya belli bir çalışma süresi sonrasındaki akının amaçlandığı açıkça belirtilmediği durumda, kısa bir çalışma süresinden sonra kısılmamış ışık kaynağına ait başlangıç
akısını belirten ve farklı ışık spektrumlarında ve/veya farklı azami ışık yoğunluklarında ışık
yaymak için ayarlanabilen ışık kaynakları sözkonusu olduğunda, Ek-I’de tanımlandığı şekliyle
‘referans kontrol ayarları’nda belirtilen akıyı,
h) Işık kaynağı: Aydınlatma teknolojisi olarak akkor ışınım, floresan, yüksek yoğunluklu
deşarj, inorganik ışık yayıcı diyotlar (LED) veya organik ışık yayıcı diyotlar (OLED) veya
bunların kombinasyonlarını kullanan ve Ek-IV’te belirtilen yönteme göre bir ışık kaynağı olduğu doğrulanabilen, aşağıda belirtilen optik özelliklerin tamamına sahip olan, ışık yayması
için tasarlanmış olan veya akkor-olmayan ışık kaynağı sözkonusu olduğunda muhtemelen ışık
yayma, aydınlatma ve her ikisi için de uyumlu olacak şekilde tasarlanmış olan elektrikle çalışan
bir ürünü,
1) Aşağıda belirtilen değer aralığında olan x ve y türsellik koordinatları:
0.270 <x < 0.530 ve -2.3172 x2 + 2.3653 x -0.2199 < y < - 2.3172 x2 + 2.3653 x –
0.1595;
2) Ek-I’de tanımlandığı gibi projeksiyon yapılan ışık yayma yüzey alanının her mm2’si
için < 500 lümen’lik bir ışık akısı;
3) 60 ile 82.000 lümen arasında bir ışıksal akı;
4) (CRI) > 0’lık bir renksel geriverim indeksi;
5) (1)’deki koşulu karşılamayan yüksek basınçlı sodyum (HPS) ışık kaynakları, bu Tebliğin amaçları bakımından ışık kaynağı sayılır;
6) Işık kaynakları, aşağıda belirtilenleri içermez;
(i) LED yonga veya LED çip;
(ii) LED paketleri;
(iii) Işık kaynağını/kaynaklarını içeren ve bu ışık kaynağından/kaynaklarından doğrulama amacıyla çıkartılabilecek ürünleri;
(iv) Bir ışık kaynağında yer alan ve bir ışık kaynağı olduklarını doğrulamak için söz
konusu ışık kaynağından çıkartılamayan ışık-yayan parçaları;
ı) İçeren ürün: İçerilen ışık kaynağının/kaynaklarının ayrı olarak doğrulanmasına olanak
vermek için ayırılabilen aydınlatma armatürleri, ışık kaynağı/kaynakları içeren ev aletleri, ışık
kaynağı/kaynakları içeren mobilyaları (raflar, aynalar, vitrin dolapları) da kapsayan ancak bunlarla sınırlı olmayan bir veya birden fazla ışık kaynağını veya ayrı kontrol donanımlarını veya
ikisini birden içeren ürünü,
i) İnorganik ışık yayan diyot (LED): Işığın, inorganik maddenin bir p-n bağlantısını
içeren, bu bağlantının elektrik akımıyla uyarılmasında optik ışınım yayan ile bir katı durum
cihazından elde edilen teknolojiyi,
j) Kontrol donanımı: Bir ışık kaynağıyla fiziksel olarak entegre olan veya olmayan ve
elektrik güvenliği ve elektromanyetik uyumluluğun belirlemiş olduğu sınırlayıcı koşullar çerçevesinde bir veya birden fazla spesifik ışık kaynağının gerektirdiği elektrik formatı için şebekeyi hazırlamaya yönelik olarak tasarlanmış bir veya birden fazla cihazı,

6 Ağustos 2021 – Sayı : 31560

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 99

1) Besleme ve ateşleme geriliminin dönüştürülmesi, işletme ve ön ısıtma akımının sınırlandırılması, soğuk ateşlemenin engellenmesi, güç faktörünün düzeltilmesi ve/veya radyo
girişiminin azaltılması işlemlerini içerebilir.
2) Kontrol donanımı: 1/9/2020 tarihli ve 31231 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Harici Güç Kaynaklarının Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2019/1782/AB)
(SGM:2020/5) kapsamında yer alan güç kaynaklarını içermemektedir. Bu ifade, bir kontrol
donanımıyla fiziksel olarak entegre olabilmesi halinde ve birlikte tek bir ürün şeklinde pazarlanabilseler dahi, aydınlatma kontrol parçalarını ve aydınlatma dışı parçaları da (Ek- I’de tanımlanmaktadır.) içermemektedir.
3) Ethernet üzerinden Güç (PoE) anahtarı, bu Tebliğ kapsamında bir kontrol donanımı
değildir. "Ethernet üzerinden Güç anahtarı" veya "PoE anahtarı", veri aktarımı ve güç kaynağı
amacıyla ana şebeke ve ofis ekipmanı ve/veya ışık kaynakları arasına kurulan güç kaynağı ve
veri işleme ekipmanıdır.
k) LED paketi: Bir kontrol donanımını veya onun parçalarını, bir başlığı veya aktif
elektronik bileşenler içermeyen ve doğrudan elektrik kaynağına bağlanmayan ancak optik elemanlar, ışık dönüştürücüler (fosforlar), elektrostatik boşalma sorunlarına karşı ısıl, mekanik
ve elektrik arabirimleri veya parçalardan birini veya birden fazlasını içerebilen, LED aydınlatma armatüründe doğrudan doğruya kullanılmak üzere tasarlanan benzeri ışık yayıcı cihazların
ışık kaynakları olarak kabul edilen ve en azından bir LED yongası içeren tek bir elektrikli parça
anlamına gelen yapıyı,
l) LED yongası: Üzerine bir işlevsel LED devresi yerleştirilen bir küçük ışık yayıcı yarı
iletken malzeme bloğunu,
m) Organik ışık yayan diyot (OLED): Işığın, organik maddenin bir p-n bağlantısını içeren ve bu bağlantının elektrik akımıyla uyarılması halinde optik ışınım yayan, katı durum cihazından elde edilen teknolojiyi,
n) Renksel geriverim indeksi (CRI): Aydınlatıcının objelerin renk görünümü üzerindeki
etkisini, bunların referans aydınlatıcı altındaki renk görünümüyle bilinçli veya bilinçaltı karşılaştırmak suretiyle ölçen standartlarda tanımlanmış olan ilk 8 test rengine (R1-R8) ait renk geriveriminin ortalama Ra’sını veren ölçüyü,
o) Satış noktası: Ürünün sergilendiği veya satışa, kiralamaya veya taksitli satışa sunulduğu yeri,
ö) Türsellik: Bir renk uyartısının türsellik koordinatlarıyla (x ve y) tanımlanmış özelliğini,
p) Yüksek basınçlı sodyum ışık kaynağı (HPS): Elektrik kaynağına bağlanan bir (‘tekuçlu’) veya iki (‘iki-uçlu’) başlıklara sahip olabilen ve ışığın, esas olarak, 10 kilopaskal büyüklüğünde bir kısmi basınçta çalışan sodyum buharından üretildiği bir yüksek yoğunluklu
deşarj ışığı kaynağını,
r) Yüksek yoğunluklu deşarj (HID): Ek-I’de tanımlandığı gibi metal halojenür, yüksek
basınçlı sodyum ve cıva buharı türleriyle sınırlı olan, çeper sıcaklığının ışık üreten arkı stabilize
eden, ark odacığı santimetrekare başına 3 Watt’ı aşan bir ampul çeperi yüklemesine sahip olan,
elektrikli gaz deşarjını,
ifade eder.
(2) İlave tanımlar Ek-I’de yer almaktadır.
Tedarikçilerin yükümlülükleri
MADDE 6 – (1) Işık kaynağı tedarikçisi aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirir:
a) Bir bağımsız ürün olarak (yani bir içeren ürün içinde yer almadan) ve ambalaj içinde
piyasaya arz edilen her ışık kaynağının, ambalaj üzerinde, Ek-III 'te belirtildiği şekilde basılmış
olan etiket ile birlikte tedarik edilmesini sağlar.
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b) Ek-V’te belirtildiği şekilde, ürün bilgi formundaki parametreleri ürün veri tabanından
veya kendi internet sitesi üzerinden sağlar.
c) Satıcı tarafından özellikle talep edilmesi halinde, ürün bilgi formunun basılı halde
hazır bulundurulmasını sağlar.
ç) Ek-VI’da belirtildiği üzere, teknik dosyanın içeriğini oluşturur ve hazırlar.
d) Belirli bir ışık kaynağı modeli için herhangi bir görsel reklamın, Ek- VII ve Ek-VIII’e
uygun olarak etikette bulunan enerji verimlilik sınıfını ve enerji verimliliği sınıfların aralığını
içermesini sağlar.
e) Işık kaynağının belirli teknik parametrelerini tanımlayan internette bulunan teknik
tanıtım materyalleri de dahil belirli bir ışık kaynağı modeline ilişkin herhangi bir teknik tanıtım
materyalinin, Ek-VII’ye uygun olarak bu modelin enerji verimlilik sınıfını ve etiket üzerinde
bulunan enerji verimliliği sınıflarının aralığını içermesini sağlar.
f) Her bir ışık kaynağı modeli için, Ek-III’te belirtilen şekilde düzenlenen ve bilgi içeren
elektronik etiketi, satıcılara temin eder.
g) Her bir ışık kaynağı için Ek-V’te belirtilen şekilde elektronik ürün bilgi formunu,
satıcılara temin eder.
ğ) Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasına
istisna olarak, satıcıların talebi üzerine ve bu Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d)
bendine uygun olarak, ürünleri yeniden ölçeklendirmeye yönelik basılı etiketlerin hali hazırda
mevcut olanla aynı boyutta bir yapışkanlı etiket olarak sunulmasını sağlar.
(2) İçeren ürünlerin tedarikçisi aşağıdaki yükümkülükleri yerine getirir:
a) Ek-V’in 2 numaralı bendinde belirtildiği şekilde, içerilen ışık kaynağına veya kaynaklarına ilişkin bilgi sunar.
b) Bakanlığın talebi üzerine, ışık kaynaklarının doğrulanması amacıyla, ışık kaynağına
kalıcı zarar vermeden nasıl çıkarılacağına ilişkin bilgi sağlar.
(3) Ek-II’ye uygun olarak enerji verimliliği sınıfının hesaplanmasını sağlar.
Satıcıların yükümlülükleri
MADDE 7 – (1) Işık kaynağı satıcısı aşağıdaki yükümkülükleri yerine getirir:
a) Satış noktasındaki bir içeren ürün içinde olmayan her ışık kaynağının, 6 ncı maddenin
birinci fıkrasının (a) bendine uygun olarak tedarikçiler tarafından temin edilen etiketi, Ek-III’e
uygun olarak açıkça görünebilecek bir şekilde etiketi veya enerji sınıfını da sergileyerek bulundurmasını sağlar.
b) Mesafeli satış durumunda, etiketi ve ürün bilgi formunun Ek-VII ve Ek-VIII’e uygun
olarak temin edilmesini sağlar.
c) Işık kaynağının belirli bir modeli için hazırlanan herhangi bir görsel reklamda, internette bulunanlar da dahil, Ek-VII'ye uygun olarak söz konusu modelin enerji verimlilik sınıfını ve etiket üzerinde mevcut enerji verimliliği sınıflarının aralığını içermesini sağlar.
ç) Işık kaynağının belirli teknik parametrelerini tanımlayan internette bulunan teknik
tanıtım materyalleri de dahil belirli bir ışık kaynağı modeline ilişkin herhangi bir teknik tanıtım
materyalinin, Ek-VII’ye uygun olarak bu modelin enerji verimlilik sınıfını ve etiket üzerinde
bulunan enerji verimliliği sınıflarının aralığını içermesini sağlar.
Elektronik ortamda satış yapan hizmet sağlayıcılarının yükümlülükleri
MADDE 8 – (1) 26/8/2015 tarihli ve 29457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelikte atıfta
bulunulan aracı hizmet sağlayıcı veya hizmet sağlayıcının, internet sitesi aracılığıyla ışık kaynaklarının doğrudan satışına izin vermesi durumunda, bu Tebliğin Ek-VIII hükümlerine uygun
olarak satıcı tarafından sağlanan elektronik etiket ve elektronik ürün bilgi formunun görüntüleme mekanizması üzerinde gösterilmesini sağlar ve satıcıya bunları gösterme yükümlülüğünü
bildirir.
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Ölçüm yöntemleri
MADDE 9 – (1) 6 ncı ve 7 nci maddeler uyarınca sağlanan bilgiler, Ek- II’de belirtildiği
üzere, gelişmiş en son teknoloji ölçüm ve hesaplama yöntemleri dikkate alınarak, güvenilir,
doğru ve tekrarlanabilir ölçüm ve hesaplama yöntemleri ile elde edilir.
Piyasa gözetimi ve denetimi için doğrulama yöntemleri
MADDE 10 – (1) Bakanlık, Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinde belirtilen piyasa gözetimi ve denetimini faaliyetlerinin yürütülmesinde, bu Tebliğin
Ek-IX’unda belirtilen doğrulama yöntemlerini uygular.
Danışma kurulu işlemleri
MADDE 11 – (1) Bakanlık, Bu Tebliğ ile ilgili olarak, Avrupa Komisyonu tarafından,
ışık kaynaklarının enerji verimliliği sınıfları, içeren ürünlerdeki ışık kaynaklarının enerji verimliliğine yönelik yöntemler ve döngüsel ekonomi hususlarında çalışmalar yapmak üzere kurulan danışma kurulu toplantılarına katılım sağlar.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 12 – (1) 14/2/2015 tarihli ve 29267 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Lambaları ve Aydınlatma Armatürlerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (SGM-2015/9)
yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Tedarikçi, Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliğinin 12 nci
maddesinin üçüncü fıkrasına istisna olarak, piyasaya bir ışık kaynağını arz ettiğinde, mevcut
etiketi 31/12/2021 tarihine kadar teşhir edebilir.
(2) 1/9/2021 tarihinden 31/12/2021 tarihine kadar yeniden sınıflandırılmış etiketler kullanılabilir.
(3) Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce aynı modele veya eşdeğer modellere ait herhangi
bir ışık kaynağı piyasaya arz edilmemiş olması koşuluyla, tedarikçi bu Tebliğin yayımı tarihi
ile 31/8/2021 tarihleri arasında piyasaya arz edilen ışık kaynaklarını yeniden sınıflandırılmış
etiketle sunmayı seçebilir. Bu durumda satıcı, bu ışık kaynaklarını 1/9/2021 tarihinden önce
satışa sunamaz. Tedarikçi, satıcılara tekliflerine bu tür ışık kaynaklarını dahil ettiği durumlar
da dahil olmak üzere mümkün olan en kısa sürede bu sonucu ilgili satıcıya bildirir.
(4) Satıcı, Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarına istisna olarak, satış noktasındaki ışık kaynakları üzerindeki etiketlerin, ambalaj üzerine basılmış veya yapıştırılmış olması durumu da dahil olmak üzere,
1/1/2022 tarihinden itibaren ondört ay içerisinde, mevcut etiketi kaplayacak şekilde yeniden
sınıflandırılmış etiketlerle değiştirilmelerini sağlar ve yeniden sınıflandırılmış etiketler 1/9/2021
tarihinden önce teşhir edilemez.
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğin 1 inci, 2 nci, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci, geçici 1 inci, 13 üncü
ve 14 üncü maddeleri yayımı tarihinde, 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi 1/3/2022
tarihinde, diğer maddeleri ise 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Ticaret Bakanlığından:
İHRACI YASAK VE ÖN İZNE BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞ
(İHRACAT 96/31)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(İHRACAT 2021/6)
MADDE 1 – 19/9/1996 tarihli ve 22762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)’in ekinde yer alan (EK: 2) İhracı
Ön İzne Bağlı Mallar Listesinin 27-32 nci sıraları yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
19/9/1996
22762
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı

123456789101112131415161718192021222324252627-

8/10/1997
5/2/1998
19/7/1998
9/2/2000
26/6/2000
21/4/2002
7/8/2002
8/11/2002
14/3/2004
21/5/2004
18/1/2005
17/3/2005
6/6/2006
17/8/2007
27/6/2008
1/4/2009
18/9/2009
19/9/2009
10/11/2010
17/5/2011
5/8/2011
7/1/2020
4/3/2020
26/3/2020
2/5/2020
4/6/2020
19/7/2020

23134
23249
23407
23959
24091
24733
24839
24930
25402
25468
25704
25758
26190
26616
26919
27187
27353
27354
27755
27937
28016
31001
31058
31080
31115
31145
31190
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ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Bolu 3. Asliye Ceza Mahkemesinden:

7082

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

7045

Sayfa : 160

RESMÎ GAZETE

6 Ağustos 2021 – Sayı : 31560

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
100 ADET TEKERLEK TAKIMLARINA GÖVDE ÇAKILMASI İLE TEKERLEK, AKS
VE TEKERLEK TAKIMI BAKIM VE ONARIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğünden:
TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. bünyesinde çalışan yük vagonlarına ait 100 adet tekerlek
takımlarına gövde çakılması ile tekerlek, aks ve tekerlek takımı bakım ve onarım işi satın
alınacaktır.
İhale Kayıt No

: 2021 / 450198

İdarenin:
a) Adresi

: TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğü
Teknik Hizmetler Servis Müdürlüğü Ali Çetinkaya Mah.
Silo Yolu Cad. No: 2/3 GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21 /(Dahili 71205 veya 71703)
0 272 214 19 51
c) Elektronik Posta Adresi

: afyonteknikhizmetser@tcddtasimacilik.gov.tr

1- İhale konusu malzemenin adı ve miktarı: TCDD Taşımacılık AŞ. bünyesinde çalışan
yük vagonlarına ait 100 adet tekerlek takımlarına gövde çakılması ile tekerlek, aks ve tekerlek
takımı bakım ve onarım işidir.
2- Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiştir.
3- Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğü Teknik
Hizmetler Servis Müdürlüğü adresine ihale tarihi olan 18/08/2021 günü saat 10:30’a kadar
verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
4- İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Personel ve Mali İşler Servis Müdürlüğü
GAR/AFYONKARAHİSAR adresinde veya http://www.tcddtasimacilik.gov.tr internet sayfasında
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, TCDD
Taşımacılık A.Ş. Personel ve Mali İşler Servis Müdürlüğü Muhasebe Bürosu Afyonkarahisar
Veznesinden KDV dahil 150,00 TL bedelle temin edilebilir veya TC ZİRAAT BANKASI TR24
0001 0000 2179 1166 2450 28 - T.HALK BANKASI TR96 0001 2009 1830 0013 0000 23 T.VAKIFLAR BANKASI TR94 0001 5001 5800 7305 4062 95 NOLU hesaplara yatırılması ve
makbuz - dekontlara açıklayıcı bilgilerinin girilerek makbuz ve dekontların teklif zarfının
içerisinde sunulması gereklidir.
5- Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
6- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara
tabi değildir.
7105/1-1
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8 ADET ALDIS İŞARET LAMBASI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden:
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü DHMİ İhale Yönetmeliği
Kapsamında 8 Adet Aldis İşaret Lambası Alımı İşi Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Dosya Numarası
: 2021/07
1- Kuruluşun
a) Adresi
: Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı (Konya Yolu
Üzeri) No: 32 06560 Yenimahalle/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : +90 (312) 204 2000-204 2340-204 2341-204 2348-204 2626
204 2878
Faks no: +90 (312) 212 8158
c) İhale dokümanının
görüleceği adres:
: DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan Satın
Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Dış Satın Alma Şube
Müdürlüğü Zemin Kat Z-136 no.lu oda
2- İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Mal Alımı, Aldis İşaret Lambası, 8 Adet
b) Teslim yeri
: DHMİ Genel Müdürlüğü, Satın Alma ve İkmal Dairesi
Başkanlığı, Merkez İkmal Müdürlüğü Esenboğa/ANKARA
depolarıdır.
c) Teslim Süresi
: Yüklenici, sipariş edilmiş malzemeyi sözleşmenin
tebliğini müteakip en fazla 180 (Yüzseksen) takvim
günü içerisinde (teklifte belirtilen sürenin daha az olması
halinde teklifteki bu süre dikkate alınacaktır) tek partide
teslim etmiş olacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
: DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan Satın
Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı
b) Tarihi ve saati
: 16/09/2021 saat 11.00
4- İhaleye katılmak için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
b) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
c) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat
mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler Dairesi Başkanlığına/
Kuruluşun Göstereceği Banka Hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar,
ç) İdari Şartnamenin 7.3 üncü maddesinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı İhaleleri
Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,
d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin
noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma
uygun iş ortaklığı beyannamesi,
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f) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
g) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan
yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi,
ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ve sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime
yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan
ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır
kesintisiz olarak şartların korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
h) Yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay
çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki
ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belge
4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;
4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1 maddesinin (a) bendinde yer alan
belgenin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini
göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve
sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde,
bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.
Yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler topluluğu ilişkisi
içinde kullanılması halinde bu belgeyi kullanan ortağın 4.1. maddenin (h) bendindeki belgeyi de
sunması zorunludur.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını
belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi
durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir:
a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci
olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden
biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya
yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.
İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite
raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat
Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklinin adına veya unvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı
belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak mevzuat uyarınca yetkili kurum
veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7.3 üncü maddesi
ile teknik şartnamede belirtilen belgeler.
- Malzemenin TSE ve/veya ulusal/uluslararası akredite laboratuvar/kuruluş tarafından
onaylanmış, teçhizatın teknik şartnamede belirtilen teknik özelliklere (FAA/IEC/EN ve/veya
ICAO vb.) haiz olduğunu belirten uygunluk/standart belgesi,
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4.3.3. İdari Şartnamenin 7.3 üncü maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgeler tekliflerin
değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmaz.
4.3.4. Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite
edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma
Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme
kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası
Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon
kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen
belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit
edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir.
Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme
kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve
sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale
tarihinde geçerli olması yeterlidir.
İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15
(yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı Kuruluşun adresinde görülebilir ve 100,-TL (Yüz Türk Lirası) (KDV
Dahil) karşılığı istekliler tarafından yetkili kişilerce imzalanmış istekli adres, vergi numarası vb.
bilgilerinin mevcut olduğu antetli kağıda yazılmış bir dilekçe ile İstekli yabancı ise; temsilci tayin
ettiği firma yada kişiye ait “istekli mümessili/temsilcisi” olduğuna dair belge ve bir dilekçe ile
birlikte Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü Zemin Kat Z136 no.lu odadan satın alınabilir.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre
kurulmuş tüzel kişilere doküman satışında EKAP’a kayıtlı olma şartı aranacaktır. (Bu şart yabancı
isteklilerde aranmaz.)
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde
bulunan Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü Zemin Kat Z136 no.lu odaya elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9- İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale
yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim
günüdür.
12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13- Kuruluşumuz bu ihalede 4734 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri
Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, satın alma mevzuunu teşkil eden işi, ihale edip etmemekte,
kısmen ihale etmekte tamamen serbesttir.
7100/1-1
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KANTARLARDA ŞEKER PANCARI ALIM VE GÖNDERME İŞLERİ
HİZMET İŞÇİLİĞİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Fabrikamız Ziraat Bölge Şefliklerine Bağlı Kantarlarda Şeker Pancarı Alım ve Gönderme
İşleri Hizmet işçiliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt No

: 2021/436183

1-İdarenin
a) Adresi

: Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğü
Fevzi Çakmak Mahallesi Gazi Bulvarı No: 148 / UŞAK

b) Telefon ve Faks Numarası : 0(276) 231 1491-0(276) 231 17 32
2-İhale Konusu Hizmetin
a) Niteliği, Türü ve Miktarı

: 2021/2022 yılı Kampanya Dönemi Fabrikamız Ziraat
Bölge Şefliklerine Bağlı Kantarlarda Şeker Pancarı Alım
ve Gönderme İşleri Hizmet Alımı

b) Yapılacağı yer

: Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası

3-İhalenin
a) Yapılacağı Yer

: Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati

: 17.08.2021 Salı günü saat 14:30

4-İhale dokümanı Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir ve
118,00 TL (Y.Yüzonsekiztürklirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek
olanların İhale dokümanını satın almaları zorunludur.
5-İstekliler teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir.
6-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü
olmalıdır.
7-Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri
Kanunu'na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, Türkiye Şeker Fabrikaları
A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır.
Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
6965/1-1
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MUHTELİF KISIMLARDA İŞÇİLİK HİZMETİN YÜRÜTÜLMESİ İŞİ
İHALE EDİLECEKTİR
Malatya Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Fabrikamız 2021/2022 Kampanya Döneminde Muhtelif Kısımlarda İşçilik Hizmetin
yürütülmesi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası

: 2021/439949

1- İdarenin
a) Adresi

: ÖZALPER

MAHALLESİ

KARAKAVAK

MEVKİİ

ANKARA ASFALTI ÜZERİ 44080 YEŞİLYURT/
MALATYA
b) Telefon ve faks numarası : 0422 212 10 44 0422 212 10 52
c) Elektronik posta adresi

: malatyaseker@turkseker.gov.tr

2- İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı

: Fabrikamız 2021/2022 Kampanya Döneminde Günlük (24
Saat) olmak üzere vardiya esasına göre Fabrika Kireç
Ocağında, Kristal Şeker Ambalajlamada, Fabrika Temizlik
İşleri, Küspe Kantarı ve Pancar Silo Meydanında İşçilik
Hizmetin Yürütülmesi,

b) Yapılacağı yer

: Malatya Şeker Fabrikası Kireç Ocağı, Kristal Şeker
Ambalajlama, Küspe Kantarı, Fab. Temizlik işleri ve
Pancar Silo Meydanı

c) İşin süresi

: 2021/2022 Kampanya Dönemi ± % 20 Toleranslı 4 Ay

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer

: Malatya Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

: 16/08/2021 Saat: 14.00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1- a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek
odası belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili
meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı
olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
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2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3- Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat
4.1.5- İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6- Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel
kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından
ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz
olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
5- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
5.1- İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve
teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin
iş deneyimini gösteren belge,
5.2- Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Resmi veya Özel Kuruluşlarda her türlü personel çalıştırılması işine ait faaliyet gösteren
gerçek veya tüzel kişilerin yapmış olduğu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
6- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
7- İhale dokümanı Malatya Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Özalper Mahallesi Karakavak
Mevkii Yeşilyurt/Malatya adresinde görülebilir ve 236,00 TL karşılığı aynı adresten temin
edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8- Teklifler 16/08/2021 Pazartesi Günü Saat 14:00’e kadar Malatya Şeker Fabrikası
Haberleşme Servisi Özalper Mahallesi Karakavak Mevkii Yeşilyurt/Malatya adresine
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu,
ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir.
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü
olmalıdır.
12- Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümlere hariç 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. Teşekkülümüz ihaleyi
yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
7008/1-1
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
1- İHALENİN KONUSU:
Trabzon İli, İlimiz Ortahisar İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, tapunun 202 ada 172 nolu
parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan 1 nolu bağımsız bölüm katlı otopark, 2-3-4-5 nolu
bağımsız bölümler depo, 6 nolu bağımsız bölüm dükkan 7-8-9-10-11-12 nolu bağımsız bölümler
katlı dükkan 13 nolu bağımsız bölüm restoran, 14 nolu bağımsız bölüm kafe ve 15 nolu bağımsız
bölüm ofis olan binanın tamamı bir bütün olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a
maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile ihale edilerek satılacaktır.
2-İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE HANGİ USULLE YAPILACAĞI:
a. İhalenin Yapılacağı Yer: Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Belediye Encümen Salonu
(Gülbaharhatun Mahallesi Kahramanmaraş Caddesi No: 201 Ortahisar/Trabzon)
b. İhale Tarih ve Saati: İhale 18.08.2021 tarihinde, saat 11:00’da yapılacaktır.
c. İhale Usulü: İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesi gereğince kapalı
teklif usulü ile artırım yapılarak en yüksek teklif verene ihale edilecektir.
3- TEKLİFLERİN İHALE TARİHİ VE SAATİNE KADAR VERİLECEĞİ YER
a. İhaleye Teklif Verecekler: İhale zarflarını, Gülbaharhatun Mahallesi Kahramanmaraş
Caddesi No: 201 Ortahisar/Trabzon adresinde bulunan Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri
ve Kararlar Dairesi Başkanlığına en geç ihale günü olan 18.08.2021 tarih ve saat 10:30’a kadar,
sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da
gönderilebilir. İhale zarflarına tekliflerin hangi işe ait olduğu, isteklinin Adı Soyadı veya Ticaret
Unvanı ile açık adresi yazılacaktır. Posta ile gönderilecek tekliflerin en geç ihale günü olan
18.08.2021 tarih ve saat 11:00’a kadar (idari şartnamenin 9. maddesine uygun olarak) Komisyon
Başkanlığına ulaşmış olması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Komisyon
Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarına Posta, Telgraf,
Telefon (PTT) veya Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdarelerinin saat ayarı esas alınır.
4-İHALEYE KONU İŞİN SATIŞ BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI
a. Satış Bedeli: 121.170.202,60 TL’dir.
b. Geçici Teminat: satış bedelinin % 3'ü olan geçici Teminat Bedeli 3.635.107,00-TL
5- İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER:
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda istenilen belgeleri sunmaları gerekir:
GERÇEK KİŞİLER
a. Nüfus cüzdan Fotokopisi.
b. Kanuni ikametgâh belgesi.
c. Türkiye’de tebligat için adres beyanı
d. Noter tasdikli imza beyannamesi.
e. Şartname alındı makbuzu.
f. Geçici Teminat bedellerin ödendiğini dair Makbuz aslı veya teminat mektubu.
g. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ve teklif
vermeye ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
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h. Belediyemize ait borcu yoktur belgesi.
i. 2886 sayılı Yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge.
j. Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi dairesine borcu yoktur belgesi.
k. Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul
edildiğine dair yazılı belge.
TÜZEL KİŞİLER
a. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı
bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, Ticaret sicil Müdürlüğünden, Dernekler
Müdürlüğünden veya ilgili makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,
tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
b. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
c. Noter tasdikli imza sirküsü. (Dernekler için ihaleye katılmak için yetkilendirdiği kişiyi
belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza
beyannamesi)
d. Şartname alındı makbuzu.
e. Geçici Teminat bedellerin ödendiğini dair Makbuz aslı veya teminat mektubu.
f. Belediyemize ait borcu yoktur belgesi.
g. 2886 sayılı Yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge.
h. Türkiye’de tebligat için adres beyanı.
i. Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi dairesine borcu yoktur belgesi.
j. İhaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter onaylı belge.
k. Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul
edildiğine dair yazılı belge.
6-İHALEYE İŞ ORTAKLIĞI OLARAK TEKLİF VERİLMESİ HALİNDE;
a) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi.
b) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı
aynı zarf içinde sunmaları zorunludur.
- Tüm bu belgeler, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış olacak, eksiksiz ve asıl olarak
hazırlanacaktır.
- İhale şartnameleri ve ekleri istek halinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi Destek
Hizmetler Dairesi Başkanlığından 2.000,00-TL bedel karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz
olarak görülebilir.
- İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.
- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.
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2 KALEM MADENİ YAĞ İLE 1 KALEM ANTİFRİZ SATIN ALINACAKTIR
TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
Şirketimizin Araç Parkındaki Muhtelif Tipteki Araçlarda Kullanılmak Üzere 2 Kalem
Madeni Yağ ile 1 Kalem Antifriz Satın Alınacaktır.
İhale Kayıt No
: 2021/446343
1. İdarenin:
a) Adresi
: TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/71669- 0312 309 13 65
c) Elektronik Posta Adresi : satinalmadairesi@tcddtasimacilik.gov.tr
2. İhale konusu malın
adı ve miktarı
: 68.400 kg 15W/40 Dizel Motor Yağı, 40.000 kg (80.000
paket) Paketlenmiş Katran Esaslı Cer Motoru Dişli Kutusu
Yağı ile 150.000 kg Antifrizin Temini
3. İhalenin yapılacağı yer
: TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok
Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4052 no.lu oda)/Hacı Bayram Mahallesi Hipodrom
Caddesi No: 3 C Gar Altındağ-ANKARA/TÜRKİYE
4. Yukarıda belirtilen alımımız Türkiye’ de üretim yapan Yerli ve Yabancı İsteklilerden
teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için
istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.
5. Teklifler TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına
verilecektir.
6. İhale Tarih ve Saat: 19/08/2021 günü saat 14:30
7. İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi
Başkanlığı veya TCDD Taşımacılık A.Ş. resmi web sitesi http://www.tcddtasimacilik.gov.tr/
adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu
olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 300,00 TL
bedelle temin edilebilir.
8. Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
9. Bu ihale, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununun 3/g maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve
Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine tabidir.
10. Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara
tabi değildir.
7119/1-1

—— •• ——

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından:
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Adalet Bakanlığından:
Yalova 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1978/114 Esas, 1980/243 Karar sayılı dosyasının
kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle
Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere
Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri
gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.
7089/1-1

—— • ——

Adalet Bakanlığından:
MÜNHAL NOTERLİKLER
Aşağıda 2020 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan noterliklerden birinci sınıf
Bakırköy Yirmidördüncü Noterliği 01.10.2021 tarihinde, Üsküdar Yirmibirinci Noterliği
05.10.2021 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF
NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde
Bakanlığımıza, www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli
elektronik imza, e-Devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.
Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi
sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr
adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.
Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân olunur.
SIRA
NO
12-

NOTERLİĞİN ADI
BAKIRKÖY YİRMİDÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ
ÜSKÜDAR YİRMİBİRİNCİ NOTERLİĞİ

—— • ——

2020 YILI
GAYRİSAFİ GELİRLERİ
4.872.899,52.- TL.
4.356.449,59.- TL.
7039/1-1

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmeliği hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadro tam
zamanlıdır.
Doçent kadrosuna başvuracakların, bir dilekçenin ekinde, özgeçmiş (YÖK formatlı),
yayın listesi, noter veya resmî kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri,
doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil başarı belgesi, yurt dışından alınan diplomalar için
denklik belgesi, nüfus cüzdanının tasdikli fotokopisi, 2 adet fotoğraf, bilimsel çalışmalarını ve
yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı Üniversite Rektörlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.
Başvurular bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde şahsen veya posta aracılığı
ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz.
İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.
Duyurulur.
Fakülte

Bölüm

Mühendislik Endüstri Mühendisliği

Kadro
Unvanı

Kadro
Sayısı

Doçent

1

Açıklama
Doçent unvanını Endüstri
Mühendisliği bilim alanında almış
olmak.
6947/1-1
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

7134/1-1

6 Ağustos 2021 – Sayı : 31560

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 175

İçişleri Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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İçişleri Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Milli Eğitim Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASINA
İLİŞKİN İLAN
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Sağlık Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Sağlık Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Sağlık Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Sağlık Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:
İlan Tarihi
: 06.08.2021
Son Başvuru Tarihi : 20.08.2021
Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları
Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi
alınacaktır.
Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve
Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde
8/7’de belirtilen yabancı dil (İngilizce) asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen
ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe
2- Özgeçmiş
3- Yayın listesi
4- 2 adet vesikalık fotoğraf
5- Nüfus cüzdanı örneği
6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi)
(yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)
7- Akademik unvana atanma yazıları (Varsa atama yazısı)
8- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine
ilişkin belge
9- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD
10-Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine
dair belge
NOTLAR:
1- Başvurular şahsen veya kargo / posta yoluyla yapılabilecektir. Belirtilen şartları
taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
2- İlanımız www.ieu.edu.tr. adresinde yayınlanmaktadır.
BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Sakarya Cad. No: 156 Balçova / İZMİR
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi: (232) 4885301
Fax: (232) 2792626
FAKÜLTE/

ANABİLİM DALI/

ENSTİTÜ

BÖLÜM

UNVAN

ADET

ANABİLİM DALI / AÇIKLAMA
- Lisans ve Yüksek Lisans derecesini
Mimarlık ve/veya Tasarım Çalışmaları

Güzel Sanatlar
ve Tasarım
Fakültesi

Mimarlık

Dr. Öğr.
Üyesi

alanında yapmış olmak. Doktorasını
1

Mimarlık Anabilim Dalında Mimarlık
Kuramı üzerine tamamlamış olmak. Kentsel
Mekânın Üretimi konusunda çalışmaları
olmak.
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Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIM İLANI
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun
4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı
Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan ek
2 nci maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen pozisyona sözleşmeli personel alınacaktır.
NİTELİK
KODU
01

UNVANI
Avukat
(Kısmi Zamanlı)

ADEDİ

1

ARANAN NİTELİKLER
Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Avukatlık ruhsatına
sahip olmak.

NOT: Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine
getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir. Başvuracak adaylarda
yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48. maddesinde
(A fıkrasının 4, 5, 6 ve 7. bentlerinde) belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.
I. GENEL ŞARTLAR:
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karsı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli
savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karsı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından mahkûm olmamak,
4- Erkekler için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına
gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
5- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini
devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
6- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılması sonucunda atanmaya engel
bir durum bulunmamak.
7- Avukat (Kısmi Zamanlı) pozisyonu için KPSS şartı aranmadığından, birden fazla
başvuru olduğu takdirde mülakat yapılacaktır.
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8- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B
maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar
Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih
tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam
edilemezler." hükmüne uygun olması,
II. ÖZEL ŞARTLAR
1- Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak.
2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak,
III. BAŞVURU
Adayların bu ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
1- Başvuru sırasında Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanının teyidi amacıyla,
Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının da yer aldığı nüfus cüzdanı aslı.
2- Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen diploma, avukatlık ruhsatı.
3- Adli Sicil Kaydı
4- 1 adet fotoğraf ile birlikte
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat
etmeleri gerekmektedir.
(Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)
NOT: 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye eklenen (Karar Sayısı: 2012/2964)
Ek Madde 7 gereğince, başvuru yapanların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adres bildirimi
ve askerlik durumlarına ilişkin yazılı beyanları esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler ya
da beyanda bulunanlar ile ilanımızda belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler
hakkında yasal işlem yapılacağı, atamaları yapılmış ise atamalarının iptal edileceği, idare
tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedelin yasal faizi ile birlikte tazmin edileceği
hususu önemle duyurulur.
IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ:
Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi www.msgsu.edu.tr adresinde ilan
edilecektir. Kadroların iki katı kadar Yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere
başvuru olmadığı takdirde ilan edilen Yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır. Bu ilan tebliğ
mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların
sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Mimar
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri
gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.
7087/1-1
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Sanko Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 ve 2914 sayılı Kanun, “Öğretim
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre Öğretim
Üyesi alınacaktır.
Adayların, başvuracakları bölüm ve alan adı belirten dilekçe, YÖK Ek-4 ve Ek 3
formatında özgeçmiş, nüfus cüzdanı fotokopisi, 6 adet fotoğraf, diploma belgelerinin aslı veya
noter onaylı sureti veya İnsan Kaynakları Müdürlüğümüz tarafından aslı görülerek onaylanan
suretleri ile İnsan Kaynakları Müdürlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.
Başvuru dilekçesinde; Başvuru belgeleri ve dosya içeriklerinin doğruluğunu ve tüm dosya
içeriklerinin birbirleri ile aynı olduğunu, aynı olmaması halinde başvurunun geçersiz sayılacağını
kabul ve beyan ettiğine dair yazılı ibarenin yer alması gerekmektedir.
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun Öğretim Üyesi
Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile
Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddelerine göre Öğretim
Görevlisi alınacaktır.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ilgili kadrosu için 2547 sayılı Kanun Öğretim
Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi
Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in Madde 14 (1), (2) ve
yürürlükteki ilgili maddeleri gereğince Öğretim Görevlisi alınacaktır. MADDE 14 – (1) Doktora
veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik
eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından
belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı
kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
(2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6’ncı maddesinin dördüncü fıkrası
kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak
başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.
- Profesör kadrolarına müracaat edecek adaylar;
Başvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak, doçentlik belgesi veya noter
onaylı sureti veya İnsan Kaynakları Müdürlüğümüz tarafından aslı görülerek onaylanan sureti ile
doçentlik unvanını aldıktan sonra ilgili bilim alanında özgün yayınlar veya çalışmalar yapmış
olmak, Doçentlik unvanını aldıktan sonra kendi bilim alanında uluslararası düzeyde orijinal
eserler vermiş olmak, uygulama alanı bulunan dallara yapılacak müracaatlarda uygulamaya
yönelik orijinal uluslararası çalışmalar yapmış olmak ve bu yayınlardan bir tanesini başlıca
araştırma eseri olarak göstermek, en az 2 yıl bir yükseköğretim kurumunda çalışarak profesör
unvanına sahip olmak ya da Doçent olduktan sonra en az 5 yıl geçmiş olması ve bu süresinin en
az 2 yılını bir yükseköğretim kurumunda öğretim üyesi olarak geçirmiş olmak, bilimsel
yayınlarını, kongre, konferans ve tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, bunlara ilişkin dokümanı,
eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden, biten yüksek lisans (bilim uzmanlığı)
ve doktora çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan
eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 1 adet basılı dosya ve 6 adet flash bellek eklemeleri
gerekmektedir.
- Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar;
Başvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak, doçentlik belgesi veya noter
onaylı sureti veya İnsan Kaynakları Müdürlüğümüz tarafından aslı görülerek onaylanan sureti ile
yayın listelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet basılı dosya ve 4 adet flash
bellek eklemeleri gerekmektedir.
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- Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar;
Başvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak, Yükseköğretim Kurulu tarafından
kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir
sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak, bilimsel çalışma ve yayınlarını, yayın listelerini
kapsayan 1 adet basılı dosya ve 4 adet flash bellek eklemeleri gerekmektedir.
- Öğretim Görevlisi kadrolarına müracaat edecek adaylar;
İletişim bilgilerini içeren başvuru dilekçesi, resimli özgeçmiş, iki (2) adet fotoğraf,
diploma belgelerinin aslı veya noter onaylı sureti veya İnsan Kaynakları Müdürlüğümüz
tarafından aslı görülerek onaylanan suretleri, onaylı lisans ve tezli yüksek lisans belgeleri, Lisans
Transkripti, ALES'den en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı
Dil Sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir
puan aldığını gösteren yabancı dil sınav sonuç belgesi, nüfus cüzdanının sureti, erkek adaylar için
askerlik terhis belgesi veya tecil belgesi.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Kadrosu için Sınav Takvimi

Ön Değerlendirme Tarihi

31.08.2021

Giriş Sınavı

Sınav Giriş Yeri

Sonuç Açıklama Tarihi

3. Kat 324 Nolu Sınıf /Saat 10:00

07.09.2021

Tarihi
03.09.2021

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetleri ve Teknikler Bölümü Anestezi Programı Öğretim Görevlisi Kadrosu için Sınav
Takvimi

Ön Değerlendirme Tarihi

31.08.2021

Giriş Sınavı
Tarihi
03.09.2021

Sınav Giriş Yeri

Sonuç Açıklama Tarihi

2. Kat 205 Nolu Sınıf / Saat 10:00

07.09.2021

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetleri ve Teknikler Bölümü Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı Öğretim Görevlisi
Kadrosu için Sınav Takvimi

Ön Değerlendirme Tarihi

31.08.2021

Giriş Sınavı
Tarihi
03.09.2021

Sınav Giriş Yeri

Sonuç Açıklama Tarihi

2. Kat 205 Nolu Sınıf / Saat 10:30

07.09.2021

Genel Bilgiler
- Başvurular şahsen veya posta yolu ile kabul edilecektir.
- Doçentliğe atamalarda en az Üniversitelerarası Kurulun doçentlik sınavı için kabul
ettiği ilkeler aranır.
- Posta ve kargo şirketi kullanılarak yapılacak gönderilerde meydana gelecek
gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
-İlan Yürürlük Süresi: Yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün
T.C. SANKO Üniversitesi, İnsan Kaynakları Müdürlüğü
İncilipınar Mah. Gazi Muhtar Paşa Bul. No: 36 27090 Şehitkamil / Gaziantep
Bilgi için: 0 (342) 211 65 00 Faks: 0 (342) 211 65 05 insankaynaklari@sanko.edu.tr
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Birim/Fakülte

Bölüm

TEMEL TIP
BİLİMLERİ

Anabilim
Dalı/Program
Biyofizik AD
Tıbbi Biyoloji AD

Unvan

Adet

Doçent
Doçent

1
1

Tıbbi Mikrobiyoloji
AD

Doktor Öğretim
Üyesi

1

Öğretim
Görevlisi

1

Histoloji ve
Embriyoloji AD
Acil Tıp AD

DAHİLİ TIP
BİLİMLERİ
TIP FAKÜLTESİ

Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları AD
Deri ve Zührevi
Hastalıklar AD
Enfeksiyon
Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji
AD
Fiziksel Tıp ve
Rehabilitasyon AD
Göğüs Hastalıkları
AD
İç Hastalıkları AD
Nükleer Tıp AD
Radyoloji AD
Çocuk Cerrahisi
AD

CERRAHİ
TIP
BİLİMLERİ

Patoloji AD

SAĞLIK
BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ

TIBBİ
HİZMETLER
ve
TEKNİKLER
BÖLÜMÜ

1

Prof. / Doç. /
Dr. Öğr. Üyesi

2

Prof. / Doç. /
Dr. Öğr. Üyesi
Prof. / Doç. /
Dr. Öğr. Üyesi
Prof. / Doç. /
Dr. Öğr. Üyesi
Prof. / Doç. /
Dr. Öğr. Üyesi
Profesör
Doç. /
Dr. Öğr. Üyesi
Doçent

Tıbbi Görüntüleme
Teknikleri
Programı
Anestezi Programı

İlk ve Acil Yardım
Programı

Sayfa : 187
Açıklama

Tıp Fakültesi mezunu hekim olmak ve Tıbbi
Mikrobiyoloji alanında doktora derecesine
sahip olmak.
Histoloji ve Embriyoloji alanında yüksek lisans
derecesine sahip olmak, doktora eğitimini
tamamlamış ya da devam ediyor olmak.

1

1

1
1
1

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
Bilim Dalı uzmanı olmak.

1

Gastroenteroloji Bilim Dalı uzmanı olmak.

1
1
1

Doçent

1

Doktor Öğretim
Üyesi

1

Dr. Öğr. Üyesi

2

Doçent
Doç. /
Dr. Öğr. Üyesi

1

Profesör

1

Dr. Öğr. Üyesi

1

Dr. Öğr. Üyesi

1

Dr. Öğr. Üyesi /
Öğr. Gör.

1

Dr. Öğr. Üyesi

1

Öğretim
Görevlisi

1

Dr. Öğr. Üyesi /
Öğr. Gör.

1

Karaciğer nakil ameliyatlarında deneyimli
olmak ve en az 300 nakil ameliyatı
gerçekleştirmiş olmak ve bunu
belgelendirebilmek.
Organ nakil ameliyatlarına katılmış olmak ve
bunu belgelendirebilmek.

1

Beslenme/Diyetetik
AD

HEMŞİRELİK Halk Sağlığı
BÖLÜMÜ
Hemşireliği AD

SAĞLIK
HİZMETLERİ
MESLEK
YÜKSEKOKULU

Prof. / Doç. /
Dr. Öğr. Üyesi
Prof. / Doç. /
Dr. Öğr. Üyesi
Prof. / Doç. /
Dr. Öğr. Üyesi

Genel Cerrahi AD

Kadın Hastalıkları
ve Doğum AD
Üroloji AD

BESLENME
VE
DİYETETİK
BÖLÜMÜ

RESMÎ GAZETE

Beslenme ve Diyetetik Bölümünde Profesör
olmak veya Profesörlüğe yükseltme ve atama
şartlarına haiz Doçent olmak.
Beslenme ve Diyetetik lisans mezunu olmak,
Diyetetik Anabilim Dalı'nda doktora yapmış
olmak. Çocuk hastalıkları ve anne çocuk
sağlığı alanında çalışmalar yapmış olmak.
Hemşirelik lisans mezunu olmak. İlgili
anabilim dalında doktora yapmış olmak. İlgili
anabilim dalında dersler almış olmak ve tez
çalışmasını bu alanda yapmış olmak.
Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Radyoloji
alanında uzman olmak.
Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Anesteziyoloji
ve Reanimasyon alanında uzman olmak.
Tıp Fakültesi mezunu olmak ve
Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında
uzman olmak.
Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Acil Tıp
alanında uzman olmak.
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Serhat Kalkınma Ajansından (SERKA):
PERSONEL ALIM İLANI
Serhat Kalkınma Ajansı, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların
Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 187 nci maddesinin ikinci fıkrasının (g)
bendi ve 200 üncü maddesi ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
Ek 28 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve 29 Mayıs 2019
tarihli ve 30788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği
hükümleri çerçevesinde, TRA2 Bölgesinin (Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illeri) kalkınmasına ve
gelişmesine hizmet etmek ve katkıda bulunmak isteyen, yeniliğe ve gelişime açık, analitik
düşünebilen, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, hizmet ve kalkınma bilinciyle ve
sorumluluğuyla hareket eden, seyahat engeli olmayan 5 Uzman Personel alımı gerçekleştirecektir.
Serhat Kalkınma Ajansının merkezi Kars ili olup, Ajansın faaliyet alanlarını Ağrı, Ardahan, Iğdır
ve Kars İlleri oluşturmaktadır. Sınavda başarılı olanlar, Ajans Genel Sekreterliği’nin uygun
göreceği bu illerin birinde çalışmayı kabul edeceklerdir.
Başvuru ve Sözlü Sınav Tarihleri
Başvuru Tarihleri

27/08/2021 - 06/09/2021

Sözlü Sınava Katılacakların İlan Tarihi

10/09/2021

Sözlü Sınav Tarihleri

Daha sonra duyurulacaktır.

Sınav Başvuru Adresi

Adaylar, ilana Kariyer Kapısı
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden
başvurabileceklerdir.

Sınav Yeri

Serhat Kalkınma Ajansı
Ortakapı Mahallesi, Atatürk Cad. No: 69 Merkez, Kars
Tel
: (0474) 212 52 00,
Faks : (0474) 212 52 04
E-mail : info@serka.gov.tr

İlan ve Sınav Sonuçlarının Duyurulacağı Adres

www.serka.gov.tr

1. İşe Alınmada Aranan Genel Şartlar
Uzman Personel pozisyonu için başvuran tüm adayların öncellikle aşağıda belirtilen genel
şartları sağlamaları gerekmektedir;
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlarla, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya
şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve
alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü
bulunmamak,
d) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,
e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
2. Uzman Personel İçin Aranan Asgari Şartlar
2.1. KPSS Puanı İle Başvuracak Adaylar Bakımından;
a) KPSS puanı ile uzman pozisyonu için başvuruda bulunacak adayların, en az dört yıllık
lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca
(YÖK) kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından Tablo 1’de
belirtilen bölümlerden lisans düzeyinde mezun olmaları,
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b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2019 veya 2020 yıllarında yapılan
Kamu Personeli Seçme Sınavından mezun oldukları öğrenim dalları itibariyle Tablo 1’de
gösterilen ilgili puan türlerinden son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan en az 80 (seksen)
puan almış olmak.
c) Uzman personel pozisyonları için başvuracak adayların, sınav son başvuru tarihinden
önceki 5 (beş) yıl içinde İngilizce dilinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (C)
düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği
bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye
son başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak (YÖK DİL puanı kabul edilmeyecektir).
2.2. KPSS Puanı Aranmaksızın İş Tecrübesiyle Başvuracak Adaylar Bakımından
a) KPSS şartı aranmaksızın iş tecrübesiyle başvuruda bulunacak adayların, En az dört
yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
Tablo 1’de belirtilen bölümlerden lisans düzeyinde mezun olmaları,
b) İş tecrübesiyle başvuruda bulunan uzman adayların, sınav son başvuru tarihinden
önceki 5 (beş) yıl içinde İngilizce dilinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (C)
düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği
bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye
son başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak. (YÖK DİL puanı kabul edilmeyecektir).
c) Kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki konularda en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı
olarak çalışmış ve başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak.
Kamu kesimi veya özel kesimde en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olma şartı
gerektiren konular şunlardır;
• Planlama, programlama,
• Proje üretimi, tasarımı ve yönetimi,
• Strateji geliştirme, strateji yönetimi,
• İzleme ve değerlendirme,
• Tanıtım, danışmanlık,
• Şehircilik ve çevre,
• Araştırma-geliştirme,
• Bilgi ve iletişim teknolojileri,
• Finansman,
• İnsan kaynakları yönetimi,
• Uluslararası ticaret.
Tablo 1
KPSS Puanıyla Alınacak Uzman Adayları İçin İstenen Mezuniyet Alanları ve Taban Puanları
KPSS
YDS/
2019-2020
Alınacak
Taban Puanı/
e-YDS
Bölümler
KPSS Puan
Uzman
ilgili alan
Taban
Türü
Sayısı
tecrübesi
Puanı
Şehir ve Bölge Planlama, Harita Mühendisliği,
P1, P2 veya
80 veya
Geomatik Mühendisliği veya Jeodezi ve
70
1 (bir)
P3
asgari 5 yıl
Fotogrametri Mühendisliği, Çevre Mühendisliği,
Tarım Ekonomisi, Gıda Mühendisliği, Ziraat
P1, P2 veya
80 veya
70
1 (bir)
Mühendisliği, Veterinerlik
P3
asgari 5 yıl
Endüstri Mühendisliği, Makine Mühendisliği,
P1, P2, P3,
İmalat Mühendisliği, Enerji Sistemleri
P29, P30,
80 veya
Mühendisliği, Uluslararası Lojistik ve
70
1 (bir)
P34, P35
asgari 5 yıl
Taşımacılık, Ulaştırma ve Lojistik Bölümü,
veya P36
Uluslararası Ticaret
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İstatistik, İktisat, Kamu Yönetimi

RESMÎ GAZETE

6 Ağustos 2021 – Sayı : 31560
P12, P13,
P14, P15,
P29 veya
P30

80 veya
asgari 5 yıl

70

TOPLAM

2 (iki)

5 (beş)
Uzman

2.3. Uzman Personel Adayları İçin Tercih Nedenleri:
Hem KPSS puanı hem de iş tecrübesiyle başvuruda bulunan uzman adaylarının, aşağıda
belirtilen alanların birinde veya bir kaçında bilgi ve deneyim sahibi olmaları ve bunu
belgelemeleri, tercih sebebi olacaktır;
a) Ajansın faaliyet alanlarıyla ilgili konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
b) Yukarıda belirtilen öğrenim dallarından veya bunlarla ilgili alanlarda yüksek lisans
veya doktora derecesine sahip olmak,
c) İngilizce dışında ikinci yabancı dil belgesine sahip olmak,
d) Avrupa Birliği destek mekanizmaları ve uygulamaları konularında çalışmış olmak,
e) SPSS, STATA, Eviews vb. istatistiksel paket programları, veri toplama, veri analizi ve
değerlendirme süreçlerine hâkim olmak,
f) CBS deneyimine sahip olmak,
g) Yerel yönetimlerin planlama tecrübesine sahip olmak,
h) NetCad, Autocad, ArcGIS programlarından en az birini iyi düzeyde bilmek,
i) Enerji üretimi ve yenilenebilir enerji çalışmalarında bulunmuş olmak,
j) Organizasyon deneyimine sahip olmak ve bunu belgelemek.
k) Kamu ihale mevzuatı, muhasebe uygulamaları, mali tabloların hazırlanması ve analizi,
satın alma usulleri, ihale dosyalarının hazırlanması konularında deneyim sahibi olmak ve bunu
belgelemek,
3. Başvuru Şartlarına İlişkin Bazı Açıklamalar
• Yabancı dil sınav eşdeğerlikleri; ÖSYM’nin https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/
2016/GENEL/EsdegerlikTablosu25022016.pdf internet sitesi linkinde yayınlanan Yabancı Dil
Sınavları Eşdeğerlikleri tablolarından, sınav başvuru tarihi itibariyle güncel olanına göre
değerlendirilecektir.
• Daha önce yurtdışında çalışmış ve/veya üniversite eğitimini yurtdışındaki
üniversitelerde İngilizce olarak tamamlamış olmak, muafiyet sebebi değildir. Tüm adayların
başvuru sırasında yukarıda belirtilen yabancı dil yeterlilik şartlarını sağlamaları gerekmektedir.
• Tablo 1’de yer alan bölümler dışındaki bölümlerden veya yurtdışındaki üniversitelerin
denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlemeye
alınabilmesi için, e-Devlet başvurusu sırasında "Diğer Belgelerimiz" aşaması altında bulunan
"Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
• e-Devletteki mezuniyet bilgileri hatalı veya eksik olan adaylar başvurusu sırasında
"Diğer Belgelerimiz" aşaması altında bulunan “ Lisans Mezuniyet Belgesi”, “Yüksek Lisans
Mezuniyet Belgesi” ve “Doktora Mezuniyet Belgesi” alanlarına mezuniyetlerini gösterir
doküman(lar)ı yüklemeleri gerekmektedir.
• Her aday sadece ilandaki bir pozisyon için başvuruda bulunabilir. Birden fazla
pozisyon için yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
• İş tecrübesiyle doğrudan sözlü yarışma sınavına alınmak suretiyle istihdam edilecek
uzman personel sayısı, Ajansın toplam personel sayısının yüzde kırkını aşamaz hükmü caridir.
• Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması veya belli
bir öğrenim dalından başvuru olmaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun
görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı
sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir.
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4. Başvuru Şekli, Tarihi ve Yeri
Başvurular, 27/08/2021 tarihinden başlayarak 06/09/2021 tarihi saat 23.59'a kadar Kariyer
Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden yapılacaktır.
Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen şartlara uygun
olmayan başvurular ile elden, e-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul
edilmeyecektir.
Tablo 2
Elektronik ortamda yapılacak başvurularda adaylar için hazırlanan kontrol listesi
Belge
1

Özgeçmiş ve Fotoğraf

2

Diploma

ya

da

Uzman Personel
✓

Mezuniyet

Belgesi

(e-Devletteki

mezuniyet

✓

bilgilerinin hatalı veya eksik olması durumunda yüklenecektir.
Adaylar e-Devlet başvurusu sırasında "Diğer Belgelerimiz" aşaması
altında bulunan “ Lisans Mezuniyet Belgesi”, “Yüksek Lisans
Mezuniyet Belgesi” ve “Doktora Mezuniyet Belgesi” alanlarına
mezuniyetlerini gösterir doküman(lar)ı yüklemeleri gerekmektedir.)
3

KPSS’ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuracak uzman

✓

personel adayları için, tecrübelerine ilişkin olarak, hangi görevi hangi
unvan ile yürütmekte/yürütmüş olduğuna dair hizmet dökümü ve
ilgili işyerlerinden alınmış onaylı yazılar,
4

ÖSYM Başkanlığı Tarafından Eşdeğerliliği Kabul Edilen Yabancı Dil

✓

Sınavı Belgesi (ÖSYM Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
(YDS)

harici

sınav

belgesi

beyanı

yapılması

durumunda

yüklenecektir.)
5

Tercih sebeplerini taşıdığını gösterir belgeler

✓

Başvuruya eklenen bilgi ve belgelerin doğru ve gerçeğinin aynısı olduğunu başvuru sahibi
kabul ve beyan etmiş sayılır.
5. Başvuruların Değerlendirilmesi
Ajansa yapılan başvuruların sıralaması, KPSS puanı, YDS puanı ve ilanda belirtilen diğer
tercih alanları bakımından Tablo 3’te belirtilen değerlendirme kriterleri doğrultusunda Genel
Sekreterlikçe yapılır. Puan sıralaması listesinden, alım yapılacak ve bu ilanda belirtilen öğrenim
dallarının/dal grubunun her biri için belirlenen pozisyon sayısının beş katı aday çağrılacak
şekilde, yarışma sınavına katılabilecekler belirlenir ve Ajansın ilan panosunda ve internet
sitesinde ilan edilir. Ayrıca, adaylar sonuçlarını Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
Değerlendirme sonucu puanı son sıradaki aday ile eşit olan adaylar da yarışma sınavına davet
edilir. Ancak, bu hükme göre sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan
adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler ile gerçeğe aykırı bilgi
verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenen kişiler yarışma sınavına alınmaz.
Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu
gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Sınav başvurularına ilişkin olarak yapılan itirazlar, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından
itiraz tarihinden itibaren beş gün içinde belirlenecek üç kişilik bir komisyon tarafından en geç bir
hafta içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla on beş güne
kadar uzatılabilir.
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Tablo 3
Yarışma Sınavı Başvuruları İçin Değerlendirme Kriterleri
Uzman Personel İçin Puanlama Kriterleri
KPSS Puanı (KPSS) Puanıyla Başvuran Adaylar İçin)
Deneyim Yılı (İş Tecrübesiyle Başvuran Adaylar İçin Belgelenmek Kaydıyla)*

Puanlamadaki
Ağırlığı (%)
40

YDS Puanı

40

Yüksek Lisans

4

Doktora

8

İkinci Yabancı Dil Bilgisi**

4

Belirli Konularda Bilgi, Deneyim ve/veya Sertifika***

4

* 5 yıl ve üzerindeki deneyim süresi dikkate alınır. (5 yıl için sınav ilanında belirlenen KPSS alt limiti
puanı ve ilave her bir yıl için 100 puana tamamlayacak şekilde 2 puan verilir.)
** İkinci yabancı dile ilişkin sınav ilanında belirtilen asgari YDS veya eşdeğerliliği bulunan sınav puanları
dikkate alınır.
*** Başvurulan pozisyon için, ilanda tercih nedeni olarak belirtilen bilgi, deneyim ve/veya sertifikayı
belgelendirmek gerekir. Bu tercih sebebine dair birden fazla belgeye sahip olmak bu alanın adayın toplam
puanlamasındaki ağırlığını değiştirmez.

6. Sınavın Şekli, Yeri ve Tarihi
Sınav, Sözlü Yarışma Sınavı şeklinde yapılacaktır. Başvurular, Genel Sekreterlikçe
başvuru şartları bakımından değerlendirildikten sonra, mülakat sınavına katılabilecek adayların
isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri, 10/09/2021 tarihinden itibaren Ajansın internet
sitesi olan www.serka.gov.tr sayfasında ilan edilecektir. Ayrıca, adaylar sınava ilişkin bilgilerini
Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Yapılacak değerlendirme sonucunda alınması planlanan personel sayısının 5 (beş) katı
kadar aday yarışma sınavına çağrılabilecektir.
Yarışma Sınavı, Ajansın Merkez Hizmet Binasının bulunduğu, Ortakapı Mahallesi,
Atatürk Caddesi No: 69 Merkez/KARS adresinde yapılacak olup, sınav tarihi daha sonra Ajansın
internet sayfasından duyurulacaktır. Ayrıca, adaylar sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı
üzerinden görüntüleyebilecektir.
Ajans Genel Sekreterliği, son başvuru tarihinin süresini uzatmaya veya sınav tarihini
değiştirmeye yetkilidir. Olabilecek bu tür değişiklikler, Ajansın www.serka.gov.tr internet
adresinden duyurulacaktır. Adaylar sınava ilişkin değişiklikleri Kariyer Kapısı üzerinden
görüntüleyebilecektir.
Sözlü Yarışma Sınavına hak kazanan tüm adayların, sınav yer ve saatinde nüfus cüzdanı,
pasaport veya sürücü kimlik belgesi ile üzerinde T.C. Kimlik Numarası bulunan ve özel
kanunlarında resmi kimlik hükmünde olduğu açıkça belirtilen kimlik belgeleri ile hazır
bulunmaları gerekmektedir.
7. Yarışma Sınavının Yapılışı
a) Sınav ilanında belirtilen şartları taşıyan ve başvurusunu istenilen belgelerle zamanında
yapan adaylar yarışma sınavına alınırlar.
b) Yarışma Sınavı, Genel Sekreterin başkanlığında, Yönetim Kurulunca öğretim üyeleri
arasından belirlenecek iki asil ve bir yedek ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca görevlendirilen
iki asil ve bir yedek olmak üzere toplam beş kişilik sınav kurulu tarafından yapılır. Yarışma
sınavının yapılacağı tarihe kadar Genel Sekreterin görevlendirilmemiş olması halinde, sınav
kuruluna, Yönetim Kurulu Başkanı veya onun uygun göreceği Yönetim Kurulu üyelerinden birisi
başkanlık eder.
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c) Sınav Kurulu üyeleri, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve
bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış,
ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve
tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her
adaya ayrı ayrı not verir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve
belgeleri adaylardan ister.
8. Değerlendirme
a) Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu
gösterir. Sınav başarı notu yüz puan üzerinden 70 (yetmiş)’tir. Ancak, sınavda başarılı olanların
sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere
sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir.
Yarışma sınavında yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için
kazanılmış hak teşkil etmez.
b) Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar
arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan
durumlarda asıl adayların göreve başlamaması veya göreve başladıktan sonra söz konusu
pozisyonun altı ay içinde herhangi bir nedenle boşalması halinde, yedek adaylar sırasına göre
istihdam edilir. Bunlar hakkında bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri aynen uygulanır.
c) Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle
boş kalan pozisyonlar, Sınav Kurulunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava
katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle
doldurulabilir. Sınav Kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav
duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir.
9. Sonuçların Duyurulması
a) Genel Sekreterlikçe sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından sonuçların kendisine
intikal ettirildiği tarihten sonra yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben Ajansın
internet sitesinde ilan edilecektir ve adaylar sonuçları Kariyer Kapısından görüntüleyebilecektir.
Sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir.
10. Görevlendirme
a) Sınavı kazananların, kendileriyle belirsiz süreli iş sözleşmesi yapılması ve Ajanstaki
pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin yapılabilmesi için, ilgililerin göreve başlama
çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 15 gün içerisinde Genel Sekreterliğe
müracaat etmeleri gerekir.
b) Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafından kabul edilebilir ve belgeyle ispatı mümkün
bir makul sebep olmaksızın 15 gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde
bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamadığı için bu süre içinde müracaat
edememiş olanların görevlendirilmesi yapılmaz. Belgeyle ispatı mümkün bir makul sebep
nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aşamaz.
c) Giriş sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda
bulunduğu ya da Ajansta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan
adayların görevlendirme onayları derhal iptal olunarak ve sözleşmeleri feshedilerek, kendileri
hakkında gerekli yasal işlemler yapılır.
11. Ücretlendirme
Ajans personeli, emeklilik ve sosyal güvenlik yönünden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar
Kanunu’na tabi olup Ajans’ta istihdam edilecek personele, 375 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname’nin Ek Madde 11/c fıkrası, 2014/8 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ve sair ilgili
meri mevzuata göre Ajans Yönetim Kurulunca belirlenen aylık ücret, diğer mali ve sosyal haklar
ile 6772 sayılı Yasada öngörülen ilave tediye ödenir.
Ajansımızda ayrıca, sendikal Toplu İş Sözleşmesi mevcut olup, bu iş sözleşmesinden
yararlanan personele ilave mali ve sosyal haklar sağlanmaktadır.
Kamuoyuna İlanen Duyurulur.
7115/1-1
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Yalova Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize bağlı birimlere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı
olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.
Profesör kadrosuna başvuran adaylar; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26.
maddesinde belirtilen şartlar ile başlıca araştırma eserlerini belirttikleri başvuru formlarına onaylı
lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerini, varsa yabancı dil belgelerini, nüfus cüzdan
suretlerini, özgeçmişlerini, yayın listelerini, tebliğlerini, bilimsel çalışmalarını, bilimsel
çalışmalarına yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini ve 1 adet fotoğraflarını kapsayan bir
adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren 5 adet Flash Bellek ile Personel Daire Başkanlığı’na
teslim etmeleri gerekmektedir.
Doçent kadrosuna başvuran adaylar; 2547 sayılı Kanun’un 7100 sayılı Kanunla değişik
24. maddesinde belirtilen şartlar ile Anabilim Dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri
başvuru formuna özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, doçentlik
belgelerini, yabancı dil sınavı başarı belgesi, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile
bunlara yapılan atıfları ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan bir adet dosya ve bu dosyadaki
belgeleri içeren 3 adet Flash Bellek ile Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri
gerekmektedir.
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adaylar; 2547 sayılı Kanun'un 7100 sayılı
Kanunla değişik 23. maddesinde belirtilen şartlar ile Anabilim Dalı ve araştırma eserlerini
belirttikleri başvuru formuna yüksek lisans/sanatta yeterlilik, doktora ve Yabancı Dil belgelerini,
bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve eğitim-öğretim
faaliyetlerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı sureti ve 1 adet fotoğrafı kapsayan bir adet dosya ve
bu dosyadaki belgeleri içeren 3 adet Flash Bellek ile kadro ilanının verildiği ilgili birime teslim
etmeleri gerekmektedir.
Not :
1- Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.
2- Müracaat süresi, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür.
3- Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin
onaylanmış olması şarttır.
5- Adaylar, müracaatla ilgili her türlü bilgiyi Rektörlüğümüz Personel Daire
Başkanlığı'ndan sağlayabilirler.
6- Kadrolara müracaat eden adayların Yalova Üniversitesi Senatosu tarafından
kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen “Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde” belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Bu Kriterlere
uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Adaylar söz konusu kriterler ekinde yer alan
formları doldurup başvuru formuyla birlikte teslim etmeleri gerekmektedir.
7- Adaylar başvuru formuna, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine,
atama ve değerlendirme formlarına http://personel.yalova.edu.tr/Page/Icerik/ogretim-uyesi-alimilani adresinden ulaşabilirler.
8- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar ile daha önce çalışıp ayrılanlar çalıştığı
kurumdan alacakları onaylı ve ayrıntılı Hizmet Belgesi'ni başvuru belgesine ekleyeceklerdir.
9- Tüm adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinde belirtilen
şartları taşımaları gerekmektedir.
10- Flash Bellek ile verilen evrakların tamamı PDF formatında olması gerekmektedir.
11- İdare gerekli gördüğü takdirde İlanın her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.
12- Adaylar ilanda belirtilen kadrolardan sadece birine başvuruda bulunabilir.
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BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI/
PROGRAM

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

Altınova
Meslek
Yüksekokulu

Makine ve
Metal
Teknolojisi
Bölümü

Kaynak
Teknolojisi
Programı

Doktor
Öğretim
Üyesi

5

1

Çınarcık
Meslek
Yüksekokulu

Hukuk
Bölümü

Adalet Programı

Doktor
Öğretim
Üyesi

5

1

Yalova
Meslek
Yüksekokulu

Motorlu
Araçlar ve
Ulaştırma
Teknolojisi
Bölümü

Deniz Ulaştırma
ve İşletme
Programı

Doktor
Öğretim
Üyesi

3

1

Yeni Medya
ve İletişim
Bölümü

Yeni Medya ve
İletişim Anabilim
Dalı

Profesör

1

1

Yeni Medya
ve İletişim
Bölümü

Yeni Medya ve
İletişim Anabilim
Dalı

Doçent

3

1

Temel İslam
Bilimleri
Bölümü

Arap Dili ve
Belagati
Anabilim Dalı

Doktor
Öğretim
Üyesi

4

1

Hadis Anabilim
Dalı

Doçent

2

1

Batı’da Hadis Araştırmaları
alanında çalışmaları olmak.

Tefsir Anabilim
Dalı

Doktor
Öğretim
Üyesi

4

1

Modern tefsir problemleri üzerine
çalışmaları olmak.

Bilgisayar
Yazılımı

Profesör

1

1

Görüntü işleme konusunda
uluslararası çalışmaları olmak.

İnsan ve
Toplum
Bilimleri
Fakültesi
İnsan ve
Toplum
Bilimleri
Fakültesi
İslami İlimler
Fakültesi

İslami İlimler
Fakültesi
İslami İlimler
Fakültesi
Mühendislik
Fakültesi

Temel İslam
Bilimleri
Bölümü
Temel İslam
Bilimleri
Bölümü
Bilgisayar
Mühendisliği
Bölümü

Mühendislik
Fakültesi

Polimer
Malzeme
Mühendisliği
Bölümü

Polimer
Malzeme
Mühendisliği
Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Mühendislik
Fakültesi

Enerji
Sistemleri
Mühendisliği
Bölümü

Enerji Sistemleri
Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Mühendislik
Fakültesi

Enerji
Sistemleri
Mühendisliği
Bölümü

Enerji Sistemleri
Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Mühendislik
Fakültesi

Enerji
Sistemleri
Mühendisliği
Bölümü

Enerji Sistemleri
Mühendisliği
Bölümü

Doçent

1

1

Mühendislik
Fakültesi

Enerji
Sistemleri
Mühendisliği
Bölümü

Enerji Sistemleri
Mühendisliği
Bölümü

Doçent

3

1

ARANAN NİTELİKLER
Metal Eğitimi alanında Doktora
yapmış olmak. Süperalaşım Köpük
Malzemeler ve Kaynak Teknolojisi
alanında çalışmalar yapmış olmak.
Hukuk Fakültesi mezunu olmak.
Kamu Hukuku alanında Doktora
yapmış olmak. Uluslararası ceza
hukuku ve uluslararası insancıl
hukuk alanlarında bilimsel
çalışmalar yapmış olmak.
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi
Programında Doktora yapmış
olmak. Denizcilik alanında
çalışmaları olmak.
Doçentliğini gazetecilik ve medya
çalışmaları alanında almış olmak,
Siyasal iletişim ve medya alanında
çalışmaları bulunmak.
Doçentliğini iletişim çalışmaları
alanından almış olmak,
Kültürlerarası iletişim alanında
çalışmaları bulunmak.
Modern Arap şiiri alanında
çalışmaları olmak. YDS,YÖKDİL ya
da eşdeğerliliği kabul edilen
sınavların birinden en az 85 Arapça
dil puanı almış olmak.

Doçentliğini Kimya Bilim alanında
almış olmak, emülsiyon kalıplama
ve makro gözenekli polimerler
konularında çalışmaları bulunmak.
İngilizce ders verebilme şartlarını
sağlıyor olmak.
Doçentliğini Fizik alanında almış
olmak, yeni nesil güneş hücreleri ve
Nano-yarıiletkenler konusunda
çalışmalar yapmış olmak,
Doçentliğini Makine mühendisliği
alanında almış olmak, taşıt
iklimlendirme sistemlerinin enerji
performansı üzerine deneysel
çalışmalar yapmış olmak.
Doçentliğini Kimya Mühendisliği
bilim alanında almış olmak. Isıl
enerji depolama teknolojileri
alanında çalışmaları bulunmak.
İngilizce ders verebilme şartlarını
sağlıyor olmak.
Doçentliğini Fizik alanında almış
olmak. Elektrik makineleri,
elektromanyetizma, malzeme fiziği
ve yoğun madde fiziği alanlarında
çalışmalar yapmış olmak.
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Doçentliğini makine mühendisliği
alanında almış olmak. Elektro
erozyon ile işleme alanında çalışmış
olmak.
Doçentliğini Kimya Mühendisliği
bilim alanında almış olmak.
Kompozit faz değiştiren malzemeler
konularında çalışmaları bulunmak.
Kimya ve Süreç Mühendisliği
Bölümünde doktora yapmış olmak.
Karbonizasyon ve adsorpsiyon
konularında çalışmaları olmak.
Doktorasını Çalışma Ekonomisi ve
Endüstri İlişkileri alanında yapmış
olmak. Yaşlılık, refah devleti ve göç
konusunda bilimsel çalışmalar
yapmış olmak.
Doçentliğini makro iktisat alanında
almış olmak, Yeni ekonomi ve
küresel finansal kriz konularında
çalışmalar yapmış olmak.
Doktora eğitimini İşletme anabilim
dalında yapmış olmak,
Sürdürülebilirlik alanında
uluslararası çalışmalar yapmış
olmak, İngilizce ders verebilme
yeterliliğine sahip olmak.

Mühendislik
Fakültesi

Makine
Mühendisliği
Bölümü

Konstrüksiyon ve
İmalat Anabilim
Dalı

Doçent

1

1

Mühendislik
Fakültesi

Kimya
Mühendisliği
Bölümü

Kimya
Mühendisliği
Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Mühendislik
Fakültesi

Kimya
Mühendisliği
Bölümü

Kimya
Mühendisliği
Anabilim Dalı

Doktor
Öğretim
Üyesi

3

1

Yalova
İktisadi ve
İdari Bilimler
Fakültesi

Çalışma
Ekonomisi ve
Endüstri
İlişkileri
Bölümü

Endüstri İlişkileri
Anabilim Dalı

Doktor
Öğretim
Üyesi

3

1

Yalova
İktisadi ve
İdari Bilimler
Fakültesi

İktisat
Bölümü

İktisat Teorisi
Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Yalova
İktisadi ve
İdari Bilimler
Fakültesi

İşletme
Bölümü

Muhasebe
Finansman
Anabilim Dalı

Doktor
Öğretim
Üyesi

3

1

Yalova
İktisadi ve
İdari Bilimler
Fakültesi

İşletme
Bölümü

Sayısal
Yöntemler
Anabilim Dalı

Doktor
Öğretim
Üyesi

5

1

Yalova
İktisadi ve
İdari Bilimler
Fakültesi

Uluslararası
Ticaret ve
Finansman
Bölümü

Uluslararası
Ticaret ve
Finansman
Anabilim Dalı

Doçent

3

1

Yalova
İktisadi ve
İdari Bilimler
Fakültesi

Siyaset Bilimi
ve Kamu
Yönetimi
Bölümü

Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi
Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Yalova
İktisadi ve
İdari Bilimler
Fakültesi

İşletme
Bölümü

Yönetim ve
Organizasyon
Anabilim Dalı

Doktor
Öğretim
Üyesi

3

1

Sanat ve
Tasarım
Fakültesi

Grafik
Tasarımı
Bölümü

Grafik Tasarımı
Anasanat Dalı

Doçent

3

1

Sağlık
Bilimleri
Fakültesi

Fizyoterapi
ve
Rehabilitasyon
Bölümü

Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon
Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
alanında doçentliğini almış olmak.

Spor Bilimleri
Fakültesi

Antrenörlük
Eğitimi
Bölümü

Hareket ve
Antreman
Bilimleri

Doktor
Öğretim
Üyesi

4

1

Spor bilimleri alanında doktora
yapmış olmak. Engellilerde fiziksel
aktivite ile ilgili çalışmalar yapmış
olmak.

Spor Bilimleri
Fakültesi

Antrenörlük
Eğitimi
Bölümü

Spor Sağlık
Bilimleri Anabilim
Dalı

Doçent

3

1

Spor bilimleri alanında doktora
yapmış olmak.

Spor Bilimleri
Fakültesi

Rekreasyon
Bölümü

Rekreasyon
Anabilim Dalı

1

Spor bilimleri ve teknolojisi anabilim
dalında doktora yapmış olmak.
Kinantropometri, antrenman bilimi,
sporcularda dehidratasyon ile ilgili
çalışmalar yapmış olmak.

Doçent

1

Doktorasını Sayısal Yöntemler
alanında yapmış olmak, Kümeleme
alanında çalışmalar yapmış olmak.
Yönetim ve Strateji alanında doçent
unvanı almış olmak, Uluslararası
işletmecilik ve girişimcilik
alanlarında araştırmalar yapmış
olmak, İngilizce ders verebilme
yeterliliğine sahip olmak
Doçentliğini Yerel Yönetimler Kent
ve Çevre Politikaları Bilim Dalında
almış olmak, Yerel Yönetimler Kent
ve Çevre Politikaları alanında
bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
İşletme alanında Doktora yapmış
olmak, Kurumsal mantık ve
kurumsal sosyal sorumluluk
konularında çalışmalar yapmış
olmak.
Doçentliğini Tasarım alanından
almış olmak, Post modern dönem
sanat ve tasarım alanlarında
çalışmalar yapmış olmak.

7091/1-1

6 Ağustos 2021 – Sayı : 31560

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 197

Sayfa : 198

RESMÎ GAZETE

6 Ağustos 2021 – Sayı : 31560

6 Ağustos 2021 – Sayı : 31560

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 199

Sayfa : 200

RESMÎ GAZETE

6 Ağustos 2021 – Sayı : 31560

6 Ağustos 2021 – Sayı : 31560

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 201

Sayfa : 202

RESMÎ GAZETE

6 Ağustos 2021 – Sayı : 31560

6 Ağustos 2021 – Sayı : 31560

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 203

Sayfa : 204

RESMÎ GAZETE

6 Ağustos 2021 – Sayı : 31560

6 Ağustos 2021 – Sayı : 31560

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 205

Sayfa : 206

RESMÎ GAZETE

6 Ağustos 2021 – Sayı : 31560

6 Ağustos 2021 – Sayı : 31560

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 207

Sayfa : 208

RESMÎ GAZETE

6 Ağustos 2021 – Sayı : 31560

6 Ağustos 2021 – Sayı : 31560

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 209

Sayfa : 210

RESMÎ GAZETE

6 Ağustos 2021 – Sayı : 31560

6 Ağustos 2021 – Sayı : 31560

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 211

Sayfa : 212

RESMÎ GAZETE

6 Ağustos 2021 – Sayı : 31560

6 Ağustos 2021 – Sayı : 31560

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 213

Sayfa : 214

RESMÎ GAZETE

6 Ağustos 2021 – Sayı : 31560

6 Ağustos 2021 – Sayı : 31560

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 215

Sayfa : 216

RESMÎ GAZETE

6 Ağustos 2021 – Sayı : 31560

6 Ağustos 2021 – Sayı : 31560

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 217

Sayfa : 218

RESMÎ GAZETE

6 Ağustos 2021 – Sayı : 31560

6 Ağustos 2021 – Sayı : 31560

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 219

Sayfa : 220

RESMÎ GAZETE

6 Ağustos 2021 – Sayı : 31560

6 Ağustos 2021 – Sayı : 31560

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 221

Sayfa : 222

RESMÎ GAZETE

6 Ağustos 2021 – Sayı : 31560

6 Ağustos 2021 – Sayı : 31560

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 223

Sayfa : 224

RESMÎ GAZETE

6 Ağustos 2021 – Sayı : 31560

6 Ağustos 2021 – Sayı : 31560

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 225

Sayfa : 226

RESMÎ GAZETE

6 Ağustos 2021 – Sayı : 31560

6 Ağustos 2021 – Sayı : 31560

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 227

Sayfa : 228

RESMÎ GAZETE

6 Ağustos 2021 – Sayı : 31560

6 Ağustos 2021 – Sayı : 31560

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 229

Sayfa : 230

RESMÎ GAZETE

6 Ağustos 2021 – Sayı : 31560

6 Ağustos 2021 – Sayı : 31560

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 231

Sayfa : 232

RESMÎ GAZETE

6 Ağustos 2021 – Sayı : 31560

6 Ağustos 2021 – Sayı : 31560

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 233

Sayfa : 234

RESMÎ GAZETE

6 Ağustos 2021 – Sayı : 31560

6 Ağustos 2021 – Sayı : 31560

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 235

Sayfa : 236

RESMÎ GAZETE

6 Ağustos 2021 – Sayı : 31560

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

7104/1-1

6 Ağustos 2021 – Sayı : 31560

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 237

Sayfa : 238

RESMÎ GAZETE

6 Ağustos 2021 – Sayı : 31560

6 Ağustos 2021 – Sayı : 31560

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 239

Sayfa : 240

RESMÎ GAZETE

6 Ağustos 2021 – Sayı : 31560

6 Ağustos 2021 – Sayı : 31560

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 241

Sayfa : 242

RESMÎ GAZETE

6 Ağustos 2021 – Sayı : 31560

6 Ağustos 2021 – Sayı : 31560

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 243

Sayfa : 244

RESMÎ GAZETE

6 Ağustos 2021 – Sayı : 31560

6 Ağustos 2021 – Sayı : 31560

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 245

Sayfa : 246

RESMÎ GAZETE

6 Ağustos 2021 – Sayı : 31560

6 Ağustos 2021 – Sayı : 31560

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 247

Sayfa : 248

RESMÎ GAZETE

6 Ağustos 2021 – Sayı : 31560

6 Ağustos 2021 – Sayı : 31560

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 249

Sayfa : 250

RESMÎ GAZETE

6 Ağustos 2021 – Sayı : 31560

6 Ağustos 2021 – Sayı : 31560

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 251

Sayfa : 252

RESMÎ GAZETE

6 Ağustos 2021 – Sayı : 31560

İÇİNDEKİLER
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu
Şehir ve Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar
Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4339)
–– Ekli Kroki ve Listede Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın “Aksaray Üniversitesi
Teknoloji Geliştirme Bölgesi” Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4340)
–– Mersin İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan ve Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhı
Gösterilen “Otluca DM-Çatak KÖK Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Söz Konusu
Güzergâha İsabet Eden Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel
Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4341)
–– Konya İli, Beyşehir İlçesi, Hacıarmağan Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı
Taşınmazların, İlçede Yapımı Planlanan Millet Bahçesi Projesinin Hayata Geçirilmesi
Amacıyla Beyşehir Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
(Karar Sayısı: 4342)
–– “154 kV Palandöken Trafo Merkezi Projesi” Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye
Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması
Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4343)
–– “420 kV Karasu Seri Kapasitör Merkezi Projesi” Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye
Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması
Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4344)
–– Konya İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan ve Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhı
Gösterilen “Mevcut Sulama Hatları İrtibatı Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Söz
Konusu Güzergâha İsabet Eden Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4345)
–– Halkalı-Çerkezköy Yüksek Standartlı Demiryolu Projesinin Belirlenen İş Programına ve
Taahhüt Edilen Sürelere Uygun Şekilde Tamamlanması ve Dış Kaynaklı Kredi Temininde
Aksama Yaşanmaması Amacıyla, Proje Kapsamında İhtiyaç Duyulan Bazı Taşınmazlar ile
Muhdesatın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü)
Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4346)
–– Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesinin Sınırlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar
Sayısı: 4347)
–– Kayseri İlinde Yapılacak Olan Lityum-İyon Batarya Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı
Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4348)

Sayfa

1
3

5

7
8
10

12

14
20
22

ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/387, 388,
389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404)

25

YÖNETMELİK
–– Jandarma Genel Komutanlığı Vardiya Yatakhaneleri, Gazinolar, Sosyal Tesisler ve Eğitim
Merkezleri Yönetmeliği

34

GENELGE
–– Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu ile İlgili 2021/17 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

52

TEBLİĞLER
–– İşkolu Tespit Kararları (No: 2021/116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127,
128, 129, 130, 131, 132, 133)
–– Işık Kaynaklarının ve Ayrı Kontrol Donanımlarının Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine
Dair Tebliğ (2019/2020/AB) (SGM:2021/11)
–– Işık Kaynaklarının Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (2019/2015/AB) (SGM:2021/12)
–– İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)’de Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2021/6)

53
62
97
136

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 13/4/2021 Tarihli ve 2017/13194 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 13/4/2021 Tarihli ve 2017/20159 Başvuru Numaralı Kararı

137
144

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

159
160
172
237

