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       YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 7350 Kabul Tarihi: 6/1/2022

MADDE 1– 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında
Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 30 - Bu Kanun hükümleri çerçevesinde Türkiye Denizcilik İşlet-
meleri Anonim Şirketi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdür-
lüğüne ait bazı limanların işletme hakkı verilmesi/devri yöntemiyle özelleştirilmeleri netice-
sinde imzalanan kırk dokuz yıldan az süreli sözleşme süreleri; bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren en geç dört ay içinde başvuruda bulunulması, sözleşmeden doğan tüm mali
yükümlülüklerin ek sözleşme imzalanmadan önce yerine getirilmesi, özelleştirme sözleşme-
sinden kaynaklı olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim
Şirketi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü aleyhine açıl-
mış davalar var ise bu davalardan tüm yargılama giderleri üstlenilerek kayıtsız ve şartsız feragat
edilmesi ve ek sözleşme düzenlenmesi şartıyla, hakkın başlangıç tarihinden itibaren kırk dokuz
yıla kadar uzatılır.

Ek sözleşmelerde süre uzatımı, ek sözleşme bedeli ve ödeme koşulları ile ilgili hususlar
dışında özelleştirme sözleşmesini değiştirecek herhangi bir hükme yer verilemez. Ek sözleşme
ile uzatılan süre yatırım sürelerine eklenemez.

Ek sözleşme bedelinin tespitinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından bu Kanun
hükümleri çerçevesinde 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre de-
ğerleme yapmaya yetkili en az iki kuruluş danışman olarak görevlendirilir. Özelleştirme söz-
leşmesi bedeli, işletici/alıcı tarafından yapılan yatırım tutarları, kapasite artışı, özelleştirme
sonrasında işletici şirket hisselerinin satışı söz konusu olmuş ise bu bedeller ve diğer tüm veriler
dikkate alınarak, uluslararası değerleme standartlarına göre hazırlanmış değerleme raporları
ile belirlenen ek sözleşme bedeli, uzatım süresi ve diğer hususlar Özelleştirme Yüksek Kuru-
lunun onayına sunulur.

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

11 Ocak 2022
SALI

Sayı : 31716



Özelleştirme Yüksek Kurulunun onayı halinde, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tara-
fından işleticilere/alıcılara ek sözleşme imzalanmak üzere üç ayı geçmemek üzere süre verilir.
Talep halinde bir defaya mahsus olmak ve ilk verilen süreyi geçmemek üzere ek süre verilebi-
lir.”

MADDE 2 – 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile
Odalar ve Borsalar Kanununun geçici 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“31/12/2021” ibaresi “31/12/2023” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piya-
sası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2 nci mad-
desinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan “LPG dağıtıcılarının veya kullanıcılarının” iba-
resi “Piyasa faaliyetinde bulunanların, rafınericilerin veya kullanıcıların” şeklinde değiştiril-
miştir.

MADDE 4 – 5307 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan
“6762” ibaresi “13/1/2011 tarihli ve 6102” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra
eklenmiştir.

“21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa aykırı fiillerden do-
layı haklarında kesinleşmiş mahkûmiyet kararı olanlara lisans verilmez. Lisans sahibinin tüzel
kişi olması durumunda söz konusu tüzel kişilikte suçun işlendiği tarih itibarıyla yüzde ondan
fazla paya sahip ortaklar ile görevden ayrılmış olan veya halen görevde bulunan yönetim kurulu
başkan ve üyelerine, temsil ve ilzama yetkili olanlara lisans verilmez ve bu kişiler lisans baş-
vurusu yapan tüzel kişiliklerde doğrudan pay sahibi olamaz.”

MADDE 5 – 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elek-
trik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun 6/C maddesinin ikinci fıkrasına bi-
rinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Ancak, 30/6/2021 tarihinden sonra işletmeye giren söz konusu kapasite artışları işletmeye
giriş tarihinden itibaren 6/B maddesi kapsamında yerli katkı fiyatından yararlanır.”

MADDE 6 – 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa aşağıdaki
geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 31 - (1) Mülga 15/7/1970 tarihli ve 1312 sayılı Türkiye Elektrik
Kurumu Kanununun 9/9/1982 tarihli ve 2705 sayılı 1312 Sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Ka-
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, İki Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması, Bazı
Madde, Bent ve Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanunla değişik 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının
(i) bendinde sayılan kurum ve kuruluşlar ile Etibank, Türkiye Elektrik Kurumu, Türkiye Elek-
trik Üretim İletim A.Ş. ve elektrik dağıtım şirketleri adına tapuda tescil edilmiş, mülkiyet ve
mülkiyetten gayri ayni haklardan elektrik dağıtım faaliyetlerine ilişkin olanlar TEDAŞ Genel
Müdürlüğünün başvurusu üzerine resen bedelsiz olarak TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına, elek-
trik iletim faaliyetlerine ilişkin olanlar ise TEİAŞ Genel Müdürlüğünün başvurusu üzerine
resen bedelsiz olarak TEİAŞ Genel Müdürlüğü adına tescil edilir.

(2) Bu madde kapsamında yapılacak tescil işlemlerine ilişkin devir ve tashih işlemleri
her türlü harç ve döner sermaye hizmet bedelinden müstesnadır.”

MADDE 7 – 14/1/2015 tarihli ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hak-
kında Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan “elli bin Türk lira-
sından beş yüz bin Türk lirasına” ibaresi “yüz bin Türk lirasından iki milyon Türk lirasına”
şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Bu Kanunun;
a) 2 nci maddesi 1/1/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

10/1/2022
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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Karar Sayısı: 5088

10 Ocak 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Karar Sayısı: 5089
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Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Karar Sayısı: 5090

10 Ocak 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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ATAMA KARARI

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/5

10 Ocak 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI
Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından:
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YÖNETMELİKLER

Ticaret Bakanlığından:
DETERJANLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/1/2018 tarihli ve 30314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deterjanlar
Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve
Teknik Düzenlemeler Kanununa, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımla-
nan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 441 inci
ve 452 nci maddelerine, 9/7/2021 tarihli ve 4269 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe
konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Çerçeve Yönetmeliğe ve 15/1/1997
tarihli ve 97/9196 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Ürünlerinin İhra-
catının Arttırılmasına Yönelik Teknik Mevzuatı Hazırlayacak Kurumların Belirlenmesine İliş-
kin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması
Hakkında Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu Yönetmelik kapsamındaki madde
veya karışımları piyasaya arz eden imalatçılar talep edildiği zaman, Bakanlığa ibraz etmek
üzere, aşağıda belirtilen bilgi ve dokümanları ellerinde bulundurur:

a) Ek-3’te belirtilen testlerin bir veya birden fazla sonuçları hakkında bilgi,
b) Ek-3’te belirtilen testleri geçemeyen ve 8 inci madde uyarınca istisna talebinde bu-

lunulan yüzey aktif maddeler için;
1) Ek-2’de belirtilen testlerin sonuçlarına ilişkin teknik dosya,
2) Ek-4’te belirtilen testlerin sonuçları ve bilgiler hakkında teknik dosya.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırıl-

mıştır.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 19 – (1) Deterjanların piyasa gözetimi ve denetimi Bakanlık tarafından, bu

Yönetmelik hükümleri ile birlikte 7223 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre
yürütülür.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırılık halinde, 7223 sayılı Kanun

ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen yaptırımlar uygulanır.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer

alan “Gümrük ve Ticaret Bakanlığını” ibaresi “Ticaret Bakanlığını” olarak, 23 üncü maddesinin
birinci fıkrasında yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanı” ibaresi “Ticaret Bakanı” olarak değiş-
tirilmiş, 8 inci maddesinin altıncı fıkrasında, 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında, 10 uncu
maddesinin birinci fıkrasında, 11 inci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü fıkralarında,
13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında ve 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Ekonomi
Bakanlığı kanalıyla” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 ‒ Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 ‒ Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

27/1/2018 30314
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Ticaret Bakanlığından:

TİCARET BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ticaret Bakanlığında görev yapan Devlet

memurlarının disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ticaret Bakanlığı merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatında

14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapan Devlet memurları

hakkında uygulanır.

Dayanak

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

nununun 124 üncü maddesi ile 29/4/2021 tarihli ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yü-

rürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 5 inci maddesine dayanılarak ha-

zırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görev yapan Devlet memurlarının disiplin

amirleri  Ek-1’de yer alan Cetvelde gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5 – (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Kanun ile Devlet

Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 6 – (1) 17/4/2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticaret

Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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Ticaret Bakanlığından:
TİCARET BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ticaret Bakanlığı taşra teşkilatının kuruluş

ve görevlerini düzenlemektir. 
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ticaret Bakanlığı taşra teşkilatına ilişkin hükümleri

kapsar.
Dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin
465 inci ve 508 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Bakan: Ticaret Bakanını, 
b) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını, 
c) Bölge müdürlüğü: Gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğünü, 
ç) Bölge müdürü: Gümrük ve dış ticaret bölge müdürünü, 
d) Denetmen: Ticaret denetmeni ve ticaret denetmen yardımcısını, 
e) Hukuk birimleri: Hukuk hizmetleri müdürlükleri ile gümrük müdürlüklerinde yer

alan hukuk bürolarını, 
f) İl müdürlüğü: Ticaret il müdürlüğünü, 
g) İl müdürü: Ticaret il müdürünü, 
ğ) Serbest bölge müdürlüğü: Ticaret Bakanlığı serbest bölge müdürlüğünü, 
h) Serbest bölge müdürü: Ticaret Bakanlığı serbest bölge müdürünü, 
ı) Taşra teşkilatı: Ticaret Bakanlığı gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri, ticaret il

müdürlükleri ve serbest bölge müdürlüklerini, 
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Bölge Müdürlüklerinin Birimleri, Görev ve Yetkileri

Bölge müdürlüğü birimleri 
MADDE 5 – (1) Bölge müdürlükleri ile sorumlu olduğu iller ve bağlı birimler EK-1’de

gösterilmektedir. 
(2) Bölge müdürlükleri bünyesinde şube müdürlüğü olarak;
a) Gümrük işlemleri ve koordinasyon şube müdürlüğü,
b) Antrepo ve serbest bölgeler şube müdürlüğü,
c) Dış ticaret, tarife, kıymet ve vergiler şube müdürlüğü,
ç) Transit şube müdürlüğü,
d) Ekonomik etkili gümrük rejimleri şube müdürlüğü,
e) Ticaretin kolaylaştırılması şube müdürlüğü,
f) Tahsilat, taksitlendirme ve geri verme şube müdürlüğü,
g) Gümrük muhafaza hizmetleri şube müdürlüğü,
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ğ) Risk analizleri şube müdürlüğü,
h) Kontrol şube müdürlüğü,
ı) Tasfiye hizmetleri şube müdürlüğü,
i) Yönetim hizmetleri şube müdürlüğü,
j) Bilgi işlem, istatistik ve değerlendirme şube müdürlüğü,
k) Özel büro şube müdürlüğü, 
kurulmuştur. 
Bölge müdürlüğünün görev ve yetkileri
MADDE 6 – (1) Bölge müdürlüğünün görevleri şunlardır: 
a) Bakanlığın 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yer alan görevlerine ilişkin

olarak bölge düzeyinde; hizmet vermek, resmi ve özel kuruluşlar nezdinde Bakanlığı temsil
etmek, toplantılara katılmak, temaslarda bulunmak ve gerektiğinde bu konularda Bakanlığı
bilgilendirmek. 

b) Görev alanları ile ilgili konularda kamu kurum ve kuruluşları, mesleki kuruluşlar ve
mahalli idarelerle iş birliği yapmak. 

c) Dış ticaretin ülke ekonomisi yararına gelişmesini teminen mevzuat, standartlar, uy-
gulama, idari düzenleme ve ilgili diğer hususlarda Bakanlık merkez teşkilatına bilgi vermek
ve teklifte bulunmak. 

ç) Gümrük hizmetlerinin süratli, etkili, verimli ve standartlara uygun şekilde yürütül-
mesini sağlamak ve denetlemek. 

d) Dış ticaret ve gümrük işlemleriyle ilgili mevzuat ve uluslararası sözleşmelerin uy-
gulanmasını sağlamak. 

e) Transit rejimi kapsamında bölge müdürlüğüne bağlı gümrük müdürlüklerinde işlem
gören transit beyannameleri ve TIR karneleri için hareket idaresi veya varış idaresi görevleri
kapsamında araştırma işlemlerini yapmak, tahsilat işlemlerinin ilgili gümrük idarelerince ya-
pılmasını sağlamak. 

f) 27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Uzlaşma Yö-
netmeliği uyarınca yetkisi dahilinde uzlaşmaya ilişkin işlemleri yürütmek. 

g) Gümrük vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılması işlemlerini yetkisi dahilinde
karara bağlamak. 

ğ) Geçici depolama yerleri, antrepolar, ambarlar, tasfiyelik eşya depoları, mağazalar ve
satış reyonları açılması ve işletilmesine yetkisi dahilinde izin vermek, işletmek, işlettirmek ve
denetlemek, gerekli hallerde izni geri almak. 

h) Bakanlığın faaliyet alanına giren gümrük denetimine tabi ve ticarete konu eşya ha-
reketinin etkili ve verimli bir şekilde planlanması ve uygulanması ile söz konusu eşyanın ta-
şınması, depolanması ve kontrol altında tutulmasına yönelik çalışmalarda bulunmak, bu amaçla
sorumlu olduğu illerde yapılacak çalışmaları koordine etmek.

ı) Gümrük mevzuatına göre tasfiyelik hale gelen eşyanın tasfiye işlemlerinin mevzuatta
öngörülen süreler içinde gerçekleşmesini sağlayarak gecikmeksizin ekonomiye kazandırılma-
sına yönelik tedbirler almak. 

i) Gümrüklü yer ve sahalarda münhasıran, Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinde
gerektiğinde ilgili kuruluşlarla iş birliği yapmak suretiyle kaçakçılığı önlemek, izlemek ve so-
ruşturmak. 

j) Kara ve demiryolu kapıları ile gümrük teşkilatı bulunan hava ve deniz limanlarında,
serbest bölgeler, antrepolar ile gümrüklü yer ve sahalarda ve Türkiye Cumhuriyeti gümrük böl-
gesinde gümrük muhafaza görevlerini yerine getirmek. 
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k) Gümrüklü yer ve sahalarda koordinasyonu sağlamak ve kamu düzeninin bozulmasını
önleyecek tedbirleri almak. 

l) Döner sermaye işletmesi bütçesinden bölge müdürlükleri kapsamında harcanması
gereken ihracatın geliştirilmesi ve ithalatın yönlendirilmesi kapsamında yapılacak faaliyetler,
dış ticarette ürün denetimiyle ilgili faaliyetler, dış ticarette ürün denetimlerine yönelik uygunluk
değerlendirmesi faaliyetleri, ürün denetimlerinde ihtiyaç duyulan laboratuvarların kurulması,
mevcutların geliştirilmesi faaliyetleri, ürün denetimlerinde numune alımı ve analizi masrafları
ile dış ticaret denetimleri kapsamında alınan ve firmalarca belli süreler dahilinde geri alınmayan
numunelerin satış işlemlerini yetkisi dahilinde yürütmek ve takip etmek. 

m) Bölge müdürlüğü birimleri itibarıyla risk analizi çalışmalarını yürütmek. 
n) Bölge müdürlüğüne bağlı birimlerde işlem gören beyannamelerin risk analizine da-

yalı olarak ikincil kontrol işlemlerini gerçekleştirmek ya da gerçekleştirilmesini sağlamak. 
o) Adli kolluk personeli olarak görev yapacak veya resen olanlar hariç olmak üzere gö-

revden alınacak personelle ilgili olarak Bakanlığa teklifte bulunmak, adli kolluk personel lis-
tesini yetkili cumhuriyet savcılıklarına bildirmek. 

ö) Gümrüklü yer ve sahalardaki acil müdahale timi ile ilgili işlemleri yürütmek. 
p) Bağlı birimler tarafından yapılan idari işlemlere karşı itirazlardan yetkisi dahilinde

olanları karara bağlamak. 
r) Gümrük idaresince kullanılan mühürler ile Bakanlığın görev alanına giren konulara

ilişkin bilgi ve belgelerin alımı, satımı ve dağıtımı işlemlerini koordine etmek. 
s) Ürün güvenliği ve denetimi mevzuatı çerçevesinde, dış ticarete konu ürünlerin; gü-

venli, mevzuata ve standartlara uygun olması amacıyla ithalatta ve ihracatta denetim yapmak,
ithalatta ve ihracatta yapılan ürün güvenliği, ticari kalite denetimleri ve diğer işlemlerde etkin-
liği ve uygulama birliğini sağlamak. 

ş) Bakanlığın görev ve sorumluluk alanında bulunan ürünlerin piyasaya arzı veya da-
ğıtımı aşamalarında yahut ürün piyasada iken güvenli ve ilgili teknik düzenlemelere uygun
olup olmadığını denetlemek, güvensiz ve/veya teknik düzenlemeye aykırı olduğunun tespit
edilmesi halinde, Bakanlığın talimatı doğrultusunda ve ilgili mevzuat dikkate alınarak gerekli
idari tedbirleri almak ve yaptırım uygulanmasını sağlamak. 

t) Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri ile ilgili bilgi, belge ve periyodik raporları
düzenli olarak hazırlayarak Bakanlık merkez teşkilatına göndermek. 

u) Dahilde işleme izin belgesi, hariçte işleme izin belgesi, ihracata yönelik devlet yar-
dımları, C şekeri tahsisat işlemleri, ihracatçılara hususi damgalı pasaport verilmesi konularında
Bakanlık uhdesinde bulunan ve Bakanlıkça bölge müdürlükleri eliyle yürütülmesi uygun gö-
rülen işlemleri gerçekleştirmek. 

ü) Bakanlığın görev alanına giren konularda ilgilileri bilgilendirmek, gerektiğinde eği-
tim almalarını sağlamak. 

v) Yıllık plan, proje ve programları uygulamak amacı ile birimlerin faaliyetlerini dü-
zenlemek ve kontrol etmek. 

y) Sorumlu olduğu illerde ihraç potansiyeli olan ürün ve ürün gruplarını tespit etmek
ve ihracatın bu alanlara yönlendirilmesini teminen Bakanlık merkez teşkilatını bilgilendirmek. 

z) Sorumlu olduğu illerde dış ticaretle ilgili gelişmeleri sürekli izlemek, değerlendirmek
ve gerektiğinde rapor etmek. 

aa) Yurt içi ve yurt dışından gelen heyetlere ilişkin temsil ve ağırlama hizmetlerini yü-
rütmek. 
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bb) Laboratuvarların çalışmalarını yürütmek. 
cc) Taraf olunan adli ve idari davaları takip etmek, bu davalara ilişkin tüm işlemleri

ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek. 
çç) İstatistiki verileri hazırlamak. 
dd) Bölge müdürlüğünün yıllık taşınır mal yönetim hesabını hazırlamak. 
ee) Bakanlığın taşınır kesin hesap cetveli ile taşınır hesabı icmal cetvelinin hazırlanması

amacıyla bölge müdürlüğüne bağlı harcama birimlerinin taşınır hesaplarını konsolide etmek. 
ff) Bölge müdürlüğünün yıllık bütçe tahminlerini Bakanlık merkez teşkilatına sunmak

ve tahsis edilen ödeneklerin verilen talimatlar doğrultusunda kullanılmasını sağlamak. 
gg) Bölge müdürlüğü personelini etkin ve verimli kullanacak tedbirler almak, perso-

nelin yetiştirilmesi ve mesleki bilgisinin artırılması için gerekli çalışmaları yapmak. 
ğğ) Yıllık hizmet içi eğitim planının hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak ve

takip etmek. 
hh) Denetmenler ile ilgili işlemleri yürütmek. 
ıı) Dış ticarete konu ürünlerle ilgili gözetim faaliyetlerinde bulunacak uluslararası gö-

zetim şirketlerinin belgelendirilmesi, denetimi ve benzeri faaliyetleri yerine getirmek. 
ii) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri, gümrük müşavirleri, gümrük müşavir yardım-

cıları ve stajyerler ile doğrudan temsile ilişkin işlemleri yürütmek. 
jj) Şikayet ve ihbarları araştırmak, gerekli görülenleri Bakanlık merkez teşkilatına bil-

dirmek. 
kk) Bakanlıkça verilen diğer görevleri yapmak. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bölge Müdürlükleri Bünyesindeki Şube Müdürlüklerinin Görevleri

Gümrük işlemleri ve koordinasyon şube müdürlüğünün görevleri
MADDE 7 – (1) Gümrük işlemleri ve koordinasyon şube müdürlüğünün görevleri şun-

lardır: 
a) Bölge müdürlüğü birimleri için mevzuat desteği sağlamak, bu çerçevede, düzenli

olarak ilgili mevzuat kaynaklarını takip etmek ve mevzuat değişikliklerini personelin bilgi ve
dikkatine sunmak. 

b) Diplomatik statüye sahip kişilerin araç ve eşyalarının gümrük işlemlerinin yürütül-
mesini sağlamak.

c) Uluslararası organizasyonlara katılacak kişi veya kurumların temsilcileri ile bu ka-
tılımcılara ait araç ve eşyaların gümrük işlemlerinde gerekli kolaylığın gösterilmesine ilişkin
bildirimlerin ilgili birimlere gönderilmesi ve takibi işlemlerini yürütmek. 

ç) İstisna ve muafiyet hükümleri ile ilgili işlemleri yürütmek. 
d) Gümrük idarelerinin açılması ve kapatılması ile ilgili çalışmaları yürütmek. 
e) İthal veya ihraç yükü taşıyan ticari kara taşıtları ile turistik kolaylıklardan istifade

ile geçici girişi yapılan özel kullanıma mahsus taşıtların takip işlemlerini yapmak. 
f) Taşıdığı isim ya da simgeler nedeniyle ithaline izin verilmeyen eşyanın başka bir

gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin talepleri inceleyip so-
nuçlandırmak. 

g) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri, gümrük müşavirleri, gümrük müşavir yardım-
cıları ve stajyerler ile gümrüklerde iş takibi yapan diğer temsilcilerle alakalı işlemleri yürütmek. 

ğ) İlgili meslek kuruluşları ile bölgesel düzeydeki ilişkileri yürütmek. 
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h) Şube müdürlüğünün görev alanı ile ilgili olarak, yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri
tarafından verilen tespit raporlarının kabul edilmesini sağlayıcı tedbirleri almak ve takibini
yapmak. 

ı) 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa ilişkin işlemleri yü-
rütmek, şikayet ve ihbarları araştırmak, gerekli görülenleri Bakanlık merkez teşkilatına bildir-
mek. 

i) Bağlı birimlerin veya diğer şube müdürlüklerinin doğrudan görev alanına girmeyen
teminatlarla ilgili işlemleri yürütmek. 

j) İç kontrol standartlarının uygulanması ve geliştirilmesini sağlamak. 
k) Bölge müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 
Antrepo ve serbest bölgeler şube müdürlüğünün görevleri
MADDE 8 – (1) Antrepo ve serbest bölgeler şube müdürlüğünün görevleri şunlardır: 
a) Geçici depolama yerleri açılıp işletilmesine, buralarda yapılacak değişikliklere ve

bu yerlerin kapatılmasına ilişkin işlemlerle ilgili inceleme ve araştırma yaparak ilgili evrakı
görüşleri ile birlikte Bakanlık merkez teşkilatına iletmek. 

b) Antrepoların açma ve işletme yatırım izni ile antrepo açma ve işletme iznine ilişkin
başvuruların yanı sıra devir, genişletme, daraltma, kapatma ve benzeri işlemleri yürütmek. 

c) Gümrüksüz satış mağazaları ve depolarının açılması, işletilmesi, devri, kapatılması
ve benzeri işlemlerle ilgili inceleme ve araştırma yaparak ilgili evrakı görüşleri ile birlikte Ba-
kanlık merkez teşkilatına iletmek. 

ç) Serbest bölgelerde gümrük işlemlerinin yürütülmesi ve takibini yapmak. 
d) Geçici depolama yerleri, antrepo, gümrüksüz satış mağazaları ve depolar için açma

ve işletme harçlarının takibini yapmak. 
e) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri tarafından antrepolarla ilgili olarak gümrük mü-

dürlüklerine verilen tespit raporlarının kabul edilmesi ile ilgili düzenlemeleri yapmak. 
f) Antrepoların mevzuatta öngörülen şartları taşıyıp taşımadıklarının belirli aralıklarla

denetlenmesini ve yıllık sayımlarının takip edilmesini sağlamak. 
g) Gümrük müdürlüklerince intikal ettirilen bir defaya mahsus geçici depolama yeri

izin taleplerini karşılamak. 
ğ) Antrepolar, geçici depolama yerleri, gümrüksüz satış mağazaları ve depoları ile ilgili

olarak gümrük müdürlükleri tarafından uygulanan cezalara ilişkin itirazları incelemek ve so-
nuçlandırmak. 

h) Antrepoların uygun teknik cihazlarla izlenmesini sağlayacak çalışmaları yürütmek. 
ı) Gümrük kapıları, deniz ve havalimanlarında yerli yiyecek ve içecek satış yerleri açılıp

işletilmesine izin verme işlemlerini yürütmek. 
i) Gümrük mevzuatına göre tasfiyelik hale gelen eşyaya ilişkin olarak tespit ve tahakkuk

belgelerinin zamanında ve doğru şekilde düzenlenmesinin takip edilmesini sağlamak. 
j) Özet beyanla ilgili işlemleri yürütmek. 
k) Gümrük antrepo rejimi ile ilgili işlemleri yürütmek.
l) Bölge müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 
Dış ticaret, tarife, kıymet ve vergiler şube müdürlüğünün görevleri
MADDE 9 – (1) Dış ticaret, tarife, kıymet ve vergiler şube müdürlüğünün görevleri

şunlardır: 
a) Serbest dolaşıma giriş, nihai kullanım ve ihracat rejimi ile ilgili gümrük işlemlerini

yürütmek. 
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b) Tarife, menşe, kıymet, matrah, vergi oranı, teslim, ödeme şekilleri ve gümrükçe tahsil
edilen vergi, resim, fon, mali yükümlülükler ve gözetim uygulamalarıyla ilgili ihtilafların çö-
zümüne ilişkin çalışmaları yürütmek. 

c) Vergi farkları ve bu farklarla ilgili uygulanan idari para cezaları ile şube müdürlüğü-
nün görev alanına giren usulsüzlüklere ilişkin cezai işlemleri yürütmek. 

ç) Bağlayıcı tarife bilgisi verilmesi ve bağlayıcı tarife bilgisi dışında tarife tespiti ile il-
gili başvuruları sonuçlandırmak, iptal ve itiraz işlemlerini yürütmek. 

d) Yükümlülerce tahlile yapılan itiraz ve ikinci tahlil başvurularını değerlendirmek. 
e) Dolaşım belgeleri ve menşe ispat belgelerine ilişkin işlemleri yürütmek.
f) Şube müdürlüğünün görev alanı ile ilgili olarak yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri

tarafından verilen tespit raporlarının kabul edilmesini sağlayıcı tedbirleri almak ve takibini
yapmak. 

g) Karşılıklı idari yardım kapsamında bilgi değişim faaliyetlerini yürütmek. 
ğ) Bölge müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 
Transit şube müdürlüğünün görevleri
MADDE 10 – (1) Transit şube müdürlüğünün görevleri şunlardır: 
a) Bölge müdürlüğünün bağlı birimlerinde başlatılmış transit işlemlerinin süresi içinde

sonlandırılmadığı veya ibra edilmediği durumlarda araştırma başlatmak için varış idarelerine
gerekli mesajları göndermek veya gönderilmesini sağlamak. 

b) Araştırmaya düşen beyannameler ile ilgili olarak bölge müdürlüğü bağlantısı varış
idarelerinde gerekli araştırmayı yaparak hareket idarelerine gerekli mesajları zamanında gön-
dermek veya gönderilmesini sağlamak. 

c) Varış idaresi nezdinde yapılan araştırmanın sonuç vermediği durumlarda asıl sorumlu
nezdinde araştırma başlatmak veya başlatılmasını sağlamak. 

ç) Koşulları gerçekleştiği takdirde doğrudan asıl sorumlu nezdinde araştırma başlatmak
veya başlatılmasını sağlamak. 

d) İbra edilmemiş transit beyannamelerini düzenli olarak kontrol ederek Ortak Transit
Rejimine İlişkin Sözleşme çerçevesinde belirlenen süreler içerisinde kefil kuruluşa ve asıl so-
rumluya bildirimde bulunmak veya bulunulmasını sağlamak. 

e) Tahsilatı gereken beyannamelerin takibinin yapılarak kefil veya asıl sorumlu nez-
dinde ilgili gümrük idarelerince tahsilat işlemlerinin yapılmasını sağlamak. 

f) Kapsamlı teminat başvurularını değerlendirerek sonuçlandırmak ve uygun bulunan-
ların işlem dosyasını gümrük işlemleri ve koordinasyon şube müdürlüğüne intikal ettirmek. 

g) Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmeye akit ülkelerden gelen elektronik posta ve
resmi yazıları, mevzuata uygun bilgi ve belgeler ile cevaplandırmak. 

ğ) Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmeye akit ülkelerin araştırma ve tahsilat ile yet-
kili idarelerine ilave bilgi ve belge göndermek için elektronik posta veya mevzuatın öngördüğü
resmi yazıları göndermek. 

h) Bakanlığın ortak transit rejimi ile ilgili birimleri ve diğer bölge müdürlükleri ile dü-
zenli iletişim kurmak, durum raporları düzenlemek ve bilgilendirmek. 

ı) Bağlı birimlere transit konularında düzenli eğitimler vermek. 
i) BİLGE ve NCTS programında veya mevzuatta transit konuları ile ilgili yaşanan ak-

saklıkları tespit ederek yapılması uygun görülen düzenlemeleri Bakanlık merkez teşkilatına
bildirmek. 

j) Bağlı birimlerde yerel transit koordinatörleri belirleyerek transit işlemlerinin zama-
nında sonlandırılması ve kapatılmasını sağlamak. 
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k) Sunulan transit beyanlarının veya alternatif kanıtların doğruluğundan şüphe edildiği
durumlarda veya risk analizine dayalı olarak sonradan kontrol kapsamında mutat formlar kul-
lanarak varış idaresi ile yazışma yapmak veya yaptırmak. 

1) Sonradan kontrol kapsamında, hareket idarelerince mutat formlar ile gönderilen doğ-
rulama taleplerini zamanında cevaplandırmak veya cevaplandırılmasını sağlamak. 

m) TIR Sözleşmesi kapsamında yapılan işlemlerin yürütülmesini sağlamak.
n) Karar Destek Sistemi (KDS) ve TIR/Transit Takip Programı üzerinden sorgular ya-

pılarak kayıtları açık görünen TIR Karnelerini sorgulamak, bunlara ilişkin takiplerin bağlantı
idarelerce yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek. 

o) Ulaştırma mevzuatına göre yapılması gereken işlemleri yürütmek. 
ö) Bölge müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Ekonomik etkili gümrük rejimleri şube müdürlüğünün görevleri
MADDE 11 – (1) Ekonomik etkili gümrük rejimleri şube müdürlüğünün görevleri şun-

lardır: 
a) Dahilde işleme, geçici ithalat, gümrük kontrolü altında işleme ve hariçte işleme re-

jimlerinin işleyişine ilişkin gümrük müdürlüklerinden intikal eden hususları değerlendirmek,
teminat iade işlemlerini yürütmek ve dahilde işleme izin belgeleri ile ilgili listeleri takip ederek
ilgili birimleri bilgilendirmek. 

b) ATA Karneleri ile ilgili işlemleri yürütmek. 
c) Dahilde işleme, geçici ithalat, gümrük kontrolü altında işleme ve hariçte işleme re-

jimleri ile ilgili uygulanan para cezalarına yönelik işlemleri yürütmek. 
ç) Şube müdürlüğünün görev alanı ile ilgili olarak yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri

tarafından verilen tespit raporlarının kabul edilmesini sağlayıcı tedbirleri almak ve takibini
yapmak. 

d) Konteynerler ile ilgili işlemleri yürütmek. 
e) Yatırım teşvik mevzuatı ile ilgili işlemleri yürütmek. 
f) Bölge müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 
Ticaretin kolaylaştırılması şube müdürlüğünün görevleri
MADDE 12 – (1) Ticaretin kolaylaştırılması şube müdürlüğünün görevleri şunlardır: 
a) Onaylanmış kişi statü belgelerinin verilmesi, yenilenmesi, değiştirilmesi, askıya alın-

ması, geri alınması ve iptal edilmesine ilişkin işleri yapmak. 
b) Yetkilendirilmiş yükümlü statüsünün verilmesi, askıya alınması, geri alınması ve

iptal edilmesine ilişkin işleri yapmak. 
c) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası ile sertifika kapsamı izin ve yetkilerin verilme-

sine ilişkin koşulların sağlanmaya devam edilip edilmediğini belirli aralıklarla izlemek. 
ç) Eksik bilgi ve/veya belgeyle beyan, eşyanın kayıt yolu ile ilgili rejime girişi, mavi

hat, onaylanmış ihracatçı (basitleştirilmiş usulde A.TR düzenleme ve onaylama işlemleri), gö-
türü teminat, kısmi teminat uygulamalarına ilişkin yetki verilmesi, yetkilerin askıya alınması,
geri alınması veya iptal edilmesine ilişkin işlemleri yürütmek. 

d) Tam ve eksik beyanlı yaygın basitleştirilmiş usul uygulaması, belirli koşullarda sak-
lanması ve muhafazası gereken eşya ile teslimi özellik arz eden eşyanın gümrük işlemlerine
ilişkin uygulamaları takip etmek. 

e) Gümrük mevzuatı ve formaliteleri konusunda dış ticaretle iştigal eden firmalar ve
diğer ilgili kişileri bilgilendirmek, gümrük işlem ve uygulamalarına yönelik talep ve şikayetleri
değerlendirerek ithalatçı ve ihracatçı firmaların bu alanda karşılaştığı sorunların çözümü ko-
nusunda danışmanlık hizmeti sunmak. 
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f) Posta ve hızlı kargo gümrük işlemlerini yürütmek. 
g) Eşyanın teslim sürelerini ölçmek ve bu sürelerin kısaltılması için gerekli çalışmaları

yürütmek.
ğ) Görev alanıyla ilgili uygulamalara ilişkin analiz ve değerlendirmelerde bulunmak

ve sonuçlarını Bakanlık merkez teşkilatına rapor halinde sunmak. 
h) Bölge müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 
Tahsilat, taksitlendirme ve geri verme şube müdürlüğünün görevleri
MADDE 13 – (1) Tahsilat, taksitlendirme ve geri verme şube müdürlüğünün görevleri

şunlardır: 
a) Yetkileri dahilinde olan geri verme, tecil ve taksitlendirme işlemlerini yapmak. 
b) Bölge müdürlüğünce ve bağlı gümrük müdürlüklerince yürütülen ek tahakkuk ve

tahsilat işlemlerini ilgili programlarla ve gerektiğinde yazışma yapmak suretiyle izlemek, bu
alandaki eksikliklerin düzeltilmesini sağlamak. 

c) Bağlı birimlerce tahsil edilen vergi, resim, fon, mali yükümlülük ve diğer kamu ge-
lirlerinin tahsil seyrini araştırmak ve bütçe tahminlerine esas olacak bilgileri toplamak. 

ç) Gümrük vergileri ile ilgili olarak yapılan uzlaşma başvuru işlemlerini yürütmek. 
d) Kesinleşen amme alacaklarının, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının

Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tahsilini temin etmek
üzere gerekli haciz ve tahsilat işlemlerini yapmak. 

e) Bölge müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 
Gümrük muhafaza hizmetleri şube müdürlüğünün görevleri
MADDE 14 – (1) Gümrük muhafaza hizmetleri şube müdürlüğünün görevleri şunlar-

dır: 
a) Gümrüklü yer ve sahaların gözetimi, korunması, hava, kara, deniz ve demiryolu taşıt

kontrolü işlemleri, kabotaj işlemleri, yolcu işlemleri, yat işlemleri ve diğer muhafaza hizmetleri
ile ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlamak. 

b) Gümrük muhafaza hizmetlerine ilişkin standart iş ve işlem süreçlerinin belirlenmesi,
basitleştirilmesi ve olası problemlerin çözümü ile ilgili çalışmaları yapmak. 

c) Yolcu, eşya ve araçların giriş-çıkış işlemlerinin hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesine
yönelik çalışmalar yapmak. 

ç) Silah ve mermilerle ilgili işlemleri yürütmek. 
d) İkramiye dosyalarını hazırlamak, ilgili mercilere intikal ettirmek, takip ve arşiv iş-

lemlerini yürütmek. 
e) Gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürlükleri ile ilgili yazışmaların yürü-

tülmesini sağlamak. 
f) Liman Tek Pencere Sistemine ilişkin işlemleri yürütmek. 
g) Bölge müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 
Risk analizleri şube müdürlüğünün görevleri
MADDE 15 – (1) Risk analizleri şube müdürlüğünün görevleri şunlardır: 
a) Bölge müdürlüğü birimlerinin gümrükle ilgili verilerini risk analizine tabi tutmak,

analiz sonuçlarına göre riskli unsur ve alanlar için yerel risk profilleri oluşturarak gümrük mü-
dürlükleri ile gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürlüklerinin riskli alanlara yoğun-
laşmasını sağlamak, bunların sonuçlarını değerlendirerek gerekli güncellemeleri yapmak, bu
konularda gerekli koordinasyonu sağlamak. 
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b) Yapılan analiz sonuçları ve elde edilen bilgilere göre, ülke genelinde kullanılabilecek
risk unsurlarını Bakanlık merkez teşkilatına bildirmek. 

c) Bağlı birimlerde yaşanan kıymet, tarife, menşe gibi hususlarla ilgili tespitlerin pay-
laşılması ve değerlendirilmesi ile uygulama birliğinin sağlanması amacıyla toplantılar yapmak,
bu toplantıların sekretarya hizmetlerini yürütmek, toplantılarda alınan kararları Bakanlık mer-
kez teşkilatına ve bölge müdürlüğünün diğer bağlı birimlerine bildirmek. 

ç) Bölge müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Kontrol şube müdürlüğünün görevleri
MADDE 16 – (1) Kontrol şube müdürlüğünün görevleri şunlardır: 
a) İşlem gören gümrük beyannamelerinin gümrük tarife istatistik pozisyonu ve vergi

nispetlerinin 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun, kıy-
metin GATT Kıymet Anlaşması, matrah unsurları, vergi oran ve tutarlarının 25/10/1984 tarihli
ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim
Vergisi Kanunu ile diğer eş etkili vergiler ve mali yüklerin gümrük mevzuatı ve diğer mevzuat
hükümleri bakımından risk analizine dayalı kontrole tabi tutularak sonuca göre gerekli görü-
lenleri belge veya fiziki muayene yoluyla kontrol etmek ya da kontrol edilmesini sağlamak. 

b) Yapılan analiz ve değerlendirme sonucunda eksik alındığı veya hiç alınmadığı tespit
edilen vergilerin, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununda belirtilen zamanaşımı
süresi içerisinde ilgili bağlı birimler vasıtasıyla yükümlüsünden istenilmesini sağlamak. 

c) Yükümlüsüne tebliğ edilen tahakkukların tahsil sürecinin takibi için işlem dosyasını
tahsilat, taksitlendirme ve geri verme şube müdürlüğüne intikal ettirmek. 

ç) Gümrüklerce tahsilat ve/veya kontrolü yapılan vergi, fon, mali yükler ile diğer yü-
kümlülükler yönünden gerçek ve tüzel kişilere ilişkin her türlü bilgi ve belgenin gerektiğinde
incelemesini yapmak. 

d) Bölge müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 
Tasfiye hizmetleri şube müdürlüğünün görevleri
MADDE 17 – (1) Tasfiye hizmetleri şube müdürlüğünün görevleri şunlardır: 
a) Tasfiyelik hale gelmiş eşyanın satışı ile ilgili işlemleri izlemek, değerlendirmek ve

denetlemek, kaçak akaryakıt hariç 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Ka-
nunu uyarınca el konulan her türlü eşya ve alıkonulan taşıtlarla ilgili tasfiye talepleri ve işlem-
lerini takip etmek. 

b) İmhalık hale gelmiş eşya ile ilgili işlemleri yürütmek ve takip etmek. 
c) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kanunla kurulmuş vakıf ve derneklerden gelen

eşya tahsis taleplerine ilişkin işlemleri yürütmek. 
ç) Tasfiye işletme müdürlüklerince yapılacak yıllık sayım tutanaklarını kontrol ederek

sonuçlarını takip etmek. 
d) İlgili mevzuat kapsamında açık artırma salonlarında yapılması gereken ihalelere iliş-

kin teklif değerlendirmelerini inceleyerek değerlendirme sonuçları ile birlikte ilgili tasfiye iş-
letme müdürlüğüne göndermek. 

e) Tasfiye işletme müdürlüklerince hazırlanan döner sermaye bütçe tekliflerine ve kesin
hesap cetvellerine ilişkin işlemleri yürütmek. 

f) Perakende satış mağazalarının açılış ve kapanış zamanlarını belirlemek. 
g) Merkez tasfiye işletme müdürlüğünce alımı, satımı ve dağıtımı yapılan mühürler ve

belgelerle ilgili işlemleri yürütmek. 
ğ) Bölge müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
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Yönetim hizmetleri şube müdürlüğünün görevleri
MADDE 18 – (1) Yönetim hizmetleri şube müdürlüğünün görevleri şunlardır: 
a) Bölge müdürlüğünde taşınırların muhafazası, kaydı, zimmetlenmesi ve kayıtlardan

çıkarılması işlemlerini yürütmek, taşınır mal yönetim hesabını hazırlamak. 
b) Bölgedeki harcama birimlerinden alınan harcama birimi taşınır mal yönetim hesabı

cetvellerini konsolide ederek idarenin bölge taşınır hesabı cetvelini düzenlemek ve ilgili yerlere
göndermek. 

c) Bölge müdürlüğü birimlerinin yıllık bütçe tahminlerini Bakanlık merkez teşkilatına
sunmak ve tahsis edilen ödeneklerin kullanılmasını sağlamak. 

ç) Birim faaliyet raporlarını hazırlamak. 
d) Hizmet envanteri ve hizmet standartlarına ilişkin çalışmaları takip etmek, koordine

etmek ve uygulamayı geliştirmek için çalışmalar yapmak. 
e) Standart dosya planı, doküman yönetim sistemi, elektronik belge yönetim sistemi,

evrak ve arşiv faaliyetleri ile ilgili işlemleri yürütmek. 
f) İhtiyaç duyulacak hizmet alımı, taşınır ve taşınmazların kiralanması, satın alınması

ve bakımlarının yapılması ve ilgili diğer işlemlerin yerine getirilmesini sağlamak. 
g) Kılık kıyafet ile ilgili işlemleri yürütmek. 
ğ) Genel bütçeden maaş alan personele yapılan her türlü ödemeyle ilgili işlemleri yü-

rütmek. 
h) Binaların bakım, onarım, güvenlik, temizlik, aydınlatma, ısıtma ve taşıma hizmetle-

rini gerçekleştirmek. 
ı) Sivil savunma, seferberlik ve yangından korunma hizmetlerini planlamak ve yürüt-

mek. 
i) Lojman, yemekhane, misafirhane ve sosyal tesis hizmetleri ile ilgili iş ve işlemleri

yürütmek. 
j) Özel güvenlik personeli ile ilgili işlemleri yürütmek. 
k) Darphane tarafından basılan resmi mühür ve kaşeler ile ilgili işlemleri yürütmek. 
l) 27/9/2006 tarihli ve 2006/11058 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan

Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca
kamu zararlarının ve kamu alacaklarının takip işlemlerini yapmak. 

m) Bölge müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 
Bilgi işlem, istatistik ve değerlendirme şube müdürlüğünün görevleri
MADDE 19 – (1) Bilgi işlem, istatistik ve değerlendirme şube müdürlüğünün görevleri

şunlardır: 
a) Faaliyet alanına giren konularda veriler toplamak, araştırmalar yapmak, istatistiki

bilgiler üretmek, değerlendirmek ve bu konularda diğer müdürlüklerin görev alanına giren ista-
tistikler ile ilgili gerekli koordinasyonu sağlamak. 

b) Bilişim sistemlerinin altyapı, donanım ve yazılım hizmetlerini yürütmek, güvenliğini
sağlamak ve karşılaşılan sorunların giderilmesi için gerekli işlemleri yerine getirmek. 

c) Kullanıcıların yerel alan ağı bazında çalışan bilişim sistemleri ve donanımlarının ve-
rimli kullanılabilmesi bakımından kaynak planlamasının yapılmasını sağlamak.

ç) İdarede ihtiyaç duyulan bilişim sistemleri donanımları ile yeni ya da ilave altyapıla-
rının Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünün belirlediği standartlarda yaptırılmasını sağlamak
ve denetlemek.

d) Bilgisayar, bilgisayar yan ürünleri ve bilgi işlem sarf malzemeleri ihtiyacını belirle-
mek.
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e) Bölge müdürlüğü birimlerinde çalışan personelin BİLGE ve KDS kullanıcı kodu ile
ilgili işlemlerde idare amirine “yetki aktarma” yetkisinin alınması konusunda koordinasyonu
sağlamak.

f) Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü kontrolünde bulunan her türlü bilgisayar dona-
nım malzemeleri, çevre birimleri ile altyapının bakım ve onarım işlerini yapmak veya yaptırıl-
masını sağlamak. 

g) Bakanlık kullanıcı hesapları ile ilgili blokeleri kaldırma işlemlerinde koordinasyonu
sağlamak.

ğ) Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünce yapılan Bakım Onarım Anlaşması kapsa-
mında arızalı donanımlar için çağrı açmak ve takip etmek, düzenlenen servis formlarını dos-
yalamak, gerekli hallerde servis formlarını bölge müdürlüğü vasıtasıyla Bilgi Teknolojileri Ge-
nel Müdürlüğüne iletmek. 

h) Yetkilendirme işlemleri hariç olmak üzere EBYS yazılımının teknik desteğini ver-
mek.

ı) Bölge müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Özel büro şube müdürlüğünün görevleri
MADDE 20 – (1) Özel büro şube müdürlüğünün görevleri şunlardır: 
a) Bakanlık ile diğer kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ya da meslek kuru-

luşları arasında yapılan protokol, anlaşma veya yetki devri kapsamında bölge müdürlüğüne
verilen hizmet ve görevleri yerine getirmek; görev alanları ile ilgili olarak kamu kurum ve ku-
ruluşları, mesleki kuruluşlar ve mahalli idareler ile iş birliğine ilişkin işlemleri yürütmek. 

b) Bölge müdürlüğünün bulunduğu mahalde resmi ve özel kuruluşlar nezdinde Bakan-
lığın temsil edilmesi hizmetlerini yürütmek, gerektiğinde Bakanlık merkez teşkilatını bilgilen-
dirmek. 

c) Yurt içi ve yurt dışından gelen heyetlere ilişkin temsil ve ağırlama hizmetlerini yü-
rütmek.

ç) Basın ve halkla ilişkiler ile tanıtım işlemlerini yürütmek. 
d) Bölge müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Bölge Müdürlüklerine Bağlı Birimlerin Görevleri

Gümrük müdürlüğünün görevleri
MADDE 21 – (1) Gümrük müdürlüğünün görevleri şunlardır: 
a) Gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma ilişkin iş ve işlemleri yürütmek. 
b) Gümrük vergileri ve para cezaları ile gümrük idarelerince tahsil edilmesi gereken

vergi, fon ve diğer malî yüklerin tahakkuk, tebliğ, tahsil, takip ve kontrolünü yapmak, ek ta-
hakkuk ve para cezalarının tahsilat aşamalarını ilgili programlara kaydetmek. 

c) Türkiye gümrük bölgesine gelen taşıt yükleri ile ilgili deniz manifestosu, yük senedi,
CMR, CIM ve CIV gibi belgelerin incelemesini yapmak. 

ç) Özet beyanla ilgili işlemleri yürütmek. 
d) Geçici depolama statüsündeki eşyanın kanuni süresi içinde bir rejim beyanında bu-

lunulup bulunulmadığını veya gümrükçe onaylanmış diğer işlem ve kullanımlara tabi tutulup
tutulmadığını takip etmek, süresi içinde rejime veya başka bir kullanıma tabi tutulmayan eş-
yanın tasfiye sürecini başlatmak. 

e) Transit rejimi ile ilgili işlemleri yürütmek. 
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f) Gümrük vergisi ve diğer vergi, resim, fon ve mali yükümlülüklerin ödendiğini tespit
ettikten, teminata bağladıktan veya muafiyet hükümlerini uyguladıktan sonra eşyayı sahibine
veya yetkili temsilcisine teslim etmek. 

g) Yükümlülerce tahlile yapılan itiraz ve ikinci tahlil başvurularını değerlendirmek. 
ğ) Elektronik gümrük işlemlerinin yürütüldüğü BİLGE sistemi ve diğer sistemler için

yükümlülere kullanıcı kodu verilmesine ilişkin işlemleri yürütmek. 
h) Gümrük işlemlerine ilişkin olarak elektronik ortamda beyanda bulunmak isteyen

gerçek/tüzel kişi veya temsilcilerinin bilgilerinin elektronik ortamda kaydı, takibi ve kontrolünü
yapmak. 

ı) Serbest dolaşıma giriş ve ihracat rejimi dışında herhangi bir gümrük rejimine veya
gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulan eşyanın, gümrükle ilişkisini kese-
cek herhangi bir rejim veya kullanıma tabi tutuluncaya kadar takip ve denetimini yapmak. 

i) Eşyanın tabi tutulduğu gümrük rejimine göre gümrük beyannamesinde yer alan bütün
bilgilerin doğruluğunu kontrol ederek eşyanın ilgili rejime geçişini sağlamak. 

j) Dahilde işleme, geçici ithalat, nihai kullanım ve gümrük kontrolü altında işleme izin-
lerini vermek, bu eşyanın rejim veya kullanım süresi içinde takip ve denetimini yapmak. 

k) Hariçte işleme rejimi kapsamında geçici olarak ihraç edilen eşyanın işlenmesi sonucu
elde edilen işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma giriş işlemlerini yapmak. 

l) İhracat rejimi ile geçici ihracat işlemlerini yürütmek. 
m) Eşyanın mahrece iade işlemlerini yürütmek. 
n) Serbest bölgelerdeki gümrük işlemlerini yürütmek ve denetlemek. 
o) Posta ve hızlı kargo yoluyla gelen ve giden eşyanın gümrük işlemlerini yürütmek. 
ö) Sınır ve kıyı ticareti ile münasebetlerine ait gümrük işlemlerinin yapılmasını sağla-

mak ve denetlemek. 
p) Konteynerlerle ilgili işlemleri yapmak.
r) İhrakiye ve kumanya ile ilgili işlemleri yürütmek. 
s) Dolaşım belgeleri ve menşe ispat belgelerine ilişkin işlemleri yürütmek. 
ş) Yeniden ihracat, imha ve gümrüğe terk ile ilgili işlemleri yürütmek. 
t) Yatlarla ilgili işlemleri yürütmek. 
u) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri tarafından verilen tespit raporlarını kabul etmek. 
ü) Gümrük kontrolüne tabi kişi, eşya ve araçların muayene ve kontrolünü yapmak. 
v) Kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapıları ile gümrüklü yer ve sahalarda gümrük

muhafaza hizmetlerini yerine getirmek. 
y) Gümrüklü yer ve sahalarda kamu düzeninin bozulmasını önleyecek tedbirleri almak,

buraların takip ve muhafazasını sağlamak, gerektiğinde müdahalede bulunarak durumu adli
mercilere intikal ettirmek. 

z) Deniz ve hava limanlarıyla kara sınırlarındaki gümrük kapılarında ve diğer gümrüklü
yer ve sahalarda giriş ve çıkış yapan kişi, eşya ve taşıtların muhafazası ile işlemlerinin tamam-
lanmasını sağlamak. 

aa) Konteyner ve Liman Takip Sistemi ile Liman Tek Pencere Sistemi ile ilgili işlemleri
yürütmek. 

bb) Müdürlüğün sorumluluğunda bulunan yer ve sahalarda münhasıran, gümrük böl-
gesinde gerektiğinde ilgili kuruluşlarla iş birliği yapmak suretiyle kaçakçılığı önleme çalışma-
larını yürütmek. 

cc) Kaçakçılıkla mücadelede kullanılan araç-gereç, teknik donanım ve dedektör köpek-
lerin belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde kullanımını sağlamak ve ihtiyaçları belirlemek. 
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çç) Gümrüklü yer ve sahalardaki acil müdahale timi ile ilgili işlemleri yürütmek. 
dd) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin bulunmadığı durumlarda antrepoların yıllık

sayımlarını yapmak. 
ee) Geçici depolama yerleri, antrepolar, ambarlar ve yedieminlerde tasfiyelik hale gelen

eşyanın tespit işlemlerini yaparak tasfiye işletme müdürlüklerine bildirmek. 
ff) Kaçak zannıyla el konulan eşya ile kaçakçılık naklinde kullanılan taşıtın tespitini

yaparak Bakanlık ambarlarına teslimini sağlamak. 
gg) Kolluk kuvvetlerince yakalanan ve gümrüğe teslim edilen kaçak eşya veya numune

ile kaçak araç ve kaçak eşya naklinde kullanılan taşıta ilişkin dosya oluşturmak, kamu davası
açılması halinde, oluşturulan dosyanın onaylı örneğini davanın takibi için hukuk birimlerine
intikal ettirmek. 

ğğ) Mahkemeler, cumhuriyet savcılıkları, kolluk birimleri veya hukuk birimlerinden
gelen kaçakçılık dava ve soruşturma dosyaları ile ilgili talepleri karşılamak ve Kaçak Eşyaya
Mahsus Tespit Varakasına (KEMTV) ilişkin işlemleri yürütmek. 

hh) Gümrük muhafaza dışındaki kolluk kuvvetlerince yakalanan ve gümrüğe teslim
edilen kaçak eşya, kaçak araç ve kaçak eşya naklinde kullanılan taşıta ilişkin dosya oluşturarak,
Kaçakçılık Bilgi Bankasına girilmek üzere ilgili gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat mü-
dürlüğüne intikal ettirmek. 

ıı) Kaçakçılık Bilgi Bankasına girilmiş kaçakçılık olaylarına ilişkin kayıtların güncel-
lenmesi amacıyla, adli mercilerce verilmiş kesinleşmiş kararların tasdikli bir örneğini ilgili
gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürlüğüne intikal ettirmek.

ii) Vergilerin ve para cezalarının geri verilmesi, tecili ve taksitlendirilmesi işlemleri,
terkini, yetki limitini aşan miktarların geri verilmesi ile ilgili başvuruları dosyası ve görüşü ile
birlikte bölge müdürlüğüne iletmek. 

jj) Müdürlük faaliyet alanı ile ilgili risk analizi yapmak. 
kk) Tasfiyelik hale gelen eşya ile ilgili olarak eşya üzerinde tasarruf hakkına sahip olan-

ların yeniden ihraç amaçlı satış veya eşyanın bir rejime tabi tutulması beyanında bulunmasına
yönelik talepleriyle ilgili işlemleri yürütmek. 

ll) Amme alacakları ile ilgili olarak 6183 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri çer-
çevesinde haciz uygulaması yapmak. 

mm) Amme alacaklarının 6183 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde
tahsilini temin etmek üzere gerekli haciz ve tahsilat işlemlerini yapmak. 

nn) Hacizli gayrimenkul satışlarında satış şartnamesini hazırlamak, satış ilanını yapmak,
satış dosyasını oluşturarak satış komisyonuna göndermek. 

oo) Hukuk birimleri ve hazine avukatlarınca takip edilemeyen adli ve idari davalar ile
icra ve iflas dosyalarını takip etmek, bu davalara ilişkin tüm işlemleri kanun ve ilgili mevzuat
hükümleri çerçevesinde yürütmek. 

öö) İşlem gören serbest dolaşıma giriş beyannamelerini bordro dahilinde arşivlemek,
yasal süreler içerisinde muhafaza edilmesini sağlamak. 

pp) Antrepo ve geçici depolama yerleri ile ilgili işlemleri yapmak. 
rr) TIR Sözleşmesi kapsamında yapılan işlemlerin yürütülmesini sağlamak. 
ss) TIR Sözleşmesine istinaden düzenlenen taşıt onay belgelerini vermek. 
şş) Ulaştırma mevzuatına göre yapılan işlemlerin yürütülmesini sağlamak. 
tt) Kanuni saklama süreleri sona eren belgelerin, ayıklama ve imha işlemlerini yürüt-

mek. 
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uu) Müfettişler, bölge müdürlükleri, yargı mercileri veya diğer yetkili mercilerce iste-
nilen beyanname ve ekleri ile diğer tüm belgeleri ilgililere göndermek, işlemleri bitenlerin ia-
desini sağlamak. 

üü) Kaçak eşya ambarlarına alınan eşyalarla ilgili mahkemelerle yapılan yazışmaları
takip etmek. 

vv) Gümrük ve gümrük muhafaza hizmetlerinin sürekli, etkin ve standartlara uygun
şekilde yürütülmesini sağlamak ve denetlemek. 

yy) Görev alanı ile ilgili personelin hizmet içi eğitim planının hazırlanmasına yardımcı
olmak ve uygulanmasını sağlamak. 

zz) Fazla çalışma ve yolluk işlemlerini yürütmek. 
aaa) Yolcu beraberi eşya, kaçak veya kaçak zannı ile yakalanan eşya ve araç ile zorunlu

hallerde gümrük denetimine tâbi diğer eşya için geçici depolama yerleri ve antrepolar açmak,
işletmek. 

bbb) Gümrük idarelerinin denetimi altındaki alanlarda yükleme, boşaltma, nakletme,
elleçleme, ambarlama, tartım ve benzeri hizmetleri yetkisi dahilinde yürütmek. 

ccc) Geçici depolama yerleri, antrepolar, gümrüksüz satış mağazaları ve depolar için
2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa göre açma ve her yıl ödenmesi gereken işletme
harçları ile ilgili işlemleri yürütmek. 

ççç) Bölge müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
(2) Gümrük müdürlükleri, bölge müdürlükleri idari yapılanmasına uygun şekilde ser-

visler itibarıyla çalışabilir. 
Gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürlüğünün görevleri
MADDE 22 – (1) Gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürlüğünün görevleri

şunlardır: 
a) Her türlü kaçakçılık faaliyetine yönelik önleme, izleme ve araştırma yapmak ve ge-

rekli tedbirleri almak. 
b) Bakanlık bilgi sistemleri ve veri tabanlarını kullanarak, her türlü ulusal ve uluslararası

kaçakçılık faaliyetleri ile ilgili olarak istihbari bilgi toplamak, izlemek ve değerlendirmek. 
c) Kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon yapmak, gerektiğinde müşterek ope-

rasyon düzenlemek veya müşterek operasyonlara katılmak, bu alanda ilgili kurum ve kuruluş-
larla iş birliği yapmak. 

ç) Cumhuriyet savcısının emir ve talimatları doğrultusunda adli soruşturma yapmak. 
d) Müdürlüğün sorumluluk bölgesi dahilinde ve gerektiğinde Türkiye gümrük bölge-

sinde gümrük gözetimi ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında devriye görevlerini yerine getir-
mek. 

e) Kaçakçılıkla mücadele kapsamında, müdürlüğün sorumluluk bölgesi dahilinde ve
gerektiğinde Türkiye gümrük bölgesinde, gümrük gözetimi ve kontrolüne tabi kara ve deniz
taşıtlarını gerektiğinde durdurmak, borda etmek, belgelerini incelemek ve aramak. 

f) Bakanlık bilgi sistemleri ve veri tabanlarını kullanmak suretiyle görev alanına giren
konularla ilgili her türlü veriyi temin etmek, değerlendirmek, incelemek ve ilgili birimlerle
paylaşmak. 

g) Gümrük muhafaza birimleri ve diğer kolluk kuvvetlerince ortaya çıkarılan kaçakçılık
fiilleri ile ilgili Kaçakçılık Bilgi Bankası veri girişlerini yapmak. 

ğ) Görev bölgesi içerisinde kaçakçılık eğilimleri, yöntemleri ve güzergâhlarının tespiti
konusunda çalışmalar yapmak, bölgesel kaçakçılık raporları hazırlamak. 
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h) Kaçakçılık olaylarına ilişkin düzenlenen ön bilgi formlarını ve olaya ilişkin varsa
görüntü kaydı ve fotoğrafları Bakanlık merkez teşkilatına iletmek. 

ı) Kaçakçılıkla mücadelede kullanılan araç-gereç, teknik cihaz ve sistem ile dedektör
köpeklerin belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde kullanımını sağlamak ve bu alanlardaki ih-
tiyaçları belirlemek. 

i) 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında arama, ince-
leme, el koyma, yakalama, gözaltına alma, ifade alma, sorgulama ve tutuklama işlemlerini yap-
mak, nezarethane, ifade alma, sorgu ve görüşme odalarına ilişkin işlemleri yürütmek. 

j) Kontrollü teslimatla ilgili işlemleri yürütmek. 
k) Alo 136 Gümrük Muhafaza İhbar Hattı ile ilgili işlemleri yürütmek. 
l) İhbar ve muhbirlerle ilgili işlemleri yürütmek. 
m) Adli kolluk konuları ve personeli ile ilgili işlemleri yürütmek. 
n) Görev giderleri ödeneği ile ilgili işlemleri yapmak. 
o) İkramiyelerle ilgili belgeleri hazırlayarak ilgili mercilere intikal ettirmek. 
ö) Bölge müdürlüğü görev alanı içerisinde operasyon gerektiren durumlarda, bağlantı

adli kolluk birimi veya birimleri ile koordinasyonu sağlamak. 
p) Görev alanı ile ilgili personelin hizmet içi eğitim planının hazırlanmasına yardımcı

olmak ve uygulanmasını sağlamak.
r) Narkotik suçlarla mücadele çalışmalarını yürütmek ve koordine etmek. 
s) Kaçak zannıyla el konulan eşya ile kaçakçılık naklinde kullanılan taşıtın tespitini ya-

parak ilgili tasfiye işletme müdürlüğüne teslimini sağlamak. 
ş) Bölge müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
(2) Gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürlüğünde görevli adli kolluk per-

soneline cumhuriyet savcısı hariç olmak üzere adres tespiti ve tebligat gibi adli kolluk görevleri
ile bağdaşmayan talimatlar ve görevler verilemez. 

(3) Gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürlüklerinin görevlerini yerine ge-
tirmek üzere kurulan bölge amirlikleri ve kısım amirlikleri ile bunların bağlı oldukları birimler
EK-6’da gösterilmiştir.

Tasfiye işletme müdürlüğünün görevleri
MADDE 23 – (1) Tasfiye işletme müdürlüğünün görevleri şunlardır: 
a) 4458 sayılı Kanun ve 5607 sayılı Kanuna göre tasfiye edilecek hale gelen eşyanın

tasfiyesini yapmak. 
b) Tasfiyelik eşyanın satışa sunulmasından önce özelliklerine göre bakımı, tamiri ve

ambalajlamasını yapmak veya yaptırmak. 
c) Tasfiyelik eşya için depolar, mağazalar ve satış reyonları açmak, işletmek, işlettirmek

ve denetlemek. 
ç) Gümrük idarelerinden gelen tespit ve tahakkuk belgelerinin kontrolünü yapmak, tas-

fiye işletme müdürlüğünce işletilen ambarlarda bulunan eşyanın tespit tahakkuk belgelerini
düzenlemek. 

d) Tasfiyelik hale gelen eşya için gerekli hallerde izin veya rapor alınması işlemlerini
yapmak. 

e) 4458 sayılı Kanun uyarınca tahsili gereken vergi, resim, harç ve para cezaları gibi
amme alacaklarının tahsili amacıyla gümrük yükümlüsünden haczedilen menkul mallarla ilgili
işlemleri yapmak. 

f) Özel yolla tasfiyede konteyner, ambalaj ve palet için satış bedeli belirlemek. 
g) Tasfiye işletme müdürlüklerince işletilen ambarlarda imhalık hale gelen eşya ile la-

boratuvar müdürlüklerinde bulunan imhalık eşyanın imhasına ilişkin işlemleri yürütmek. 
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ğ) Tasfiyelik hale gelen eşyalarla ilgili olarak, eşya sahiplerinin yeniden ihraç amaçlı
satış veya bir rejim beyanında bulunmaya yönelik taleplerine ilişkin işlemleri gümrük müdür-
lükleri ile koordineli olarak yürütmek. 

h) Gümrük idarelerinin denetimi altındaki alanlarda yükleme, boşaltma, nakletme, el-
leçleme, ambarlama, tartım ve benzeri hizmetleri yetkisi dahilinde yürütmek. 

ı) Ambara giren ve çıkan eşya ile ilgili işlemleri yürütmek ve yıl sonu sayımlarını yap-
mak. 

i) Tasfiye işletme müdürlüklerince işletilen ambarlarda tasfiyelik hale gelmemiş eşyadan
bekletilemeyecek nitelikte olan eşyaları gerekli işlemin yapılması için gümrük müdürlüğüne
bildirmek. 

j) Tasfiye işlemlerinde mücbir sebepler veya süresi içerisinde yapılmayan başvurular
dolayısıyla yapılan süre uzatım taleplerini değerlendirmek. 

k) Döner sermaye bütçe tekliflerini hazırlamak ve kesin hesap cetvellerini düzenlemek. 
l) Tasfiye işletme müdürlüklerinde bulunan ambar, lojistik merkezi, antrepo ve geçici

depolama yeri güvenliği için gerekli işlemleri yapmak. 
m) Görev alanı ile ilgili personelin hizmet içi eğitim planının hazırlanmasına yardımcı

olmak ve uygulanmasını sağlamak.
n) 18/5/2019 tarihli ve 30778 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticaret Bakanlığı

Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği ile verilen görevleri yerine getirmek. 
o) Eşyanın perakende satış fiyatını belirlemek ve etiketleme işlemlerini yaparak pera-

kende satışını gerçekleştirmek. 
ö) Mağazaların güvenliğini sağlamak için gerekli işlemleri ve mağazanın sayım işlem-

lerini yapmak. 
p) Tasfiyelik hale gelen eşyanın tahsisine ve özel yolla tasfiyesine yönelik talepleri

yetki limitleri dahilinde yürütmek. 
r) Perakende satışı yapılan eşyanın satış bedellerinin gün sonunda ilgili bankaya yatı-

rılmasını sağlamak ve kayıtlarını döner sermaye saymanlık müdürlüğüne intikal ettirmek. 
s) Bölge müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 
(2) Merkez tasfiye işletme müdürlüğünün görevleri şunlardır: 
a) Gümrük idaresinin ihtiyaç duyduğu sarf malzemesi niteliğindeki mührün alım, satım

veya bedelsiz dağıtımını yapmak veya yaptırmak. 
b) Bakanlıkça verilen yetki çerçevesinde bilgi ve belgelerin matbu veya elektronik or-

tamda alımı, satımı veya bedelsiz dağıtımı işlemlerini yürütmek. 
c) Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği ile verilen görevleri yerine

getirmek. 
ç) Döner sermaye kaynaklı mal ve hizmet alımları ile yapım işlerini 4/1/2002 tarihli ve

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince yapmak. 
d) Döner sermayeye ilişkin vergi, resim, harç ve diğer mali yükümlülüklerinin tam ve

zamanında yerine getirilmesi için gerekli önlemleri almak ve ödeme evraklarının saymanlığa
süresi içerisinde intikalini sağlamak. 

e) Bölge müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Dış ticaret işlemleri müdürlüğünün görevleri
MADDE 24 – (1) Dış ticaret işlemleri müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Dahilde işleme izin belgesi, hariçte işleme izin belgesi, ihracata yönelik devlet yar-

dımları, C şekeri tahsisat işlemleri, ihracatçılara hususi damgalı pasaport verilmesi konularında
Bakanlık uhdesinde bulunan ve Bakanlıkça bölge müdürlükleri eliyle yürütülmesi uygun gö-
rülen işlemleri gerçekleştirmek.
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b) E-ihracatçılara işlemlerde teknik bilgi desteği vermek.
c) Bölge müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
(2) Dış ticaret işlemleri müdürlüğü, bölge müdürlükleri idari yapılanmasına uygun şe-

kilde servisler itibarıyla çalışabilir.
(3) Müdürlüklerin dahilde işleme izin belgesi, hariçte işleme izin belgesi, ihracata yö-

nelik devlet yardımları, C şekeri tahsisat işlemleri, ihracatçılara hususi damgalı pasaport veril-
mesi konularında görev dağılımının tespiti, firmaların başvuru yapacakları müdürlüklerin be-
lirlenmesi ve müdürlüklerce ilgili müdürlüğün bağlı olduğu bölge müdürlüğü haricindeki bölge
müdürlüklerinin görev alanında yapılması gereken tespit, inceleme gibi işlemlerin yerine ge-
tirilmesi hususlarında İhracat Genel Müdürlüğünce belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde
ilgili işlemler tekemmül ettirilir.

Personel müdürlüğünün görevleri
MADDE 25 – (1) Personel müdürlüğünün görevleri şunlardır: 
a) Bölge müdürlüğünün insan gücü planlamasını yapmak. 
b) Bölge müdürlüğü birimlerindeki personelin dosya ve kayıtlarını tutmak. 
c) Bakanlık merkez teşkilatınca verilecek yetki ve alınacak onaylar çerçevesinde, aday

memurların eğitim programlarını hazırlamak ve uygulamak. 
ç) Bölge müdürlüğü personelinin hizmet içi eğitim ihtiyacını tespit ederek, yıllık hizmet

içi eğitim tekliflerini hazırlamak ve yıllık hizmet içi eğitim planının oluşturulması için Bakanlık
merkez teşkilatına göndermek, hizmet içi eğitim faaliyetlerinde bulunmak. 

d) Eğitim irtibat kişilerini tespit etmek, eğitim faaliyetlerinin Eğitim Yönetim Sistemi
üzerinden oluşturulmasını sağlamak, personeli Eğitim Yönetim Sisteminin kullanımına ilişkin
bilgilendirmek, sanal sınıf etkinlik taleplerinin Personel Genel Müdürlüğüne iletilmesini sağ-
lamak. 

e) Bakanlıkça verilecek yetki çerçevesinde, bölge müdürlüğü personelinin vekâlet, ted-
vir, görevlendirme ve terfi işlemlerini yürütmek. 

f) Bölge müdürlüğünün yetkisi dahilinde personelin görev yerlerinin tespitine yönelik
işlemleri yürütmek. 

g) Yetkisi dahilinde geçici görevlendirme işlemlerini yapmak ve bu işlemlerin yürütül-
mesini sağlamak. 

ğ) Görev alanı ile ilgili tebligat ve bildirimlerin yapılmasını sağlamak.
h) Bölge müdürlüğü personeli hakkında Bakanlık merkez teşkilatınca inceleme ve so-

ruşturma yapılması için gönderilen evrakla ilgili işlemleri yürütmek. 
ı) Müfettişlerce personel ile ilgili düzenlenen raporlardaki idari ve disiplin yönünden

getirilen önerilere ilişkin işlemlerin takibini yapmak. 
i) Gözaltına alınan veya tutuklanan personel ile görevden uzaklaştırılan personele ilişkin

bilgi ve belgeleri temin etmek, buna ilişkin işlemleri yürütmek ve yargı sürecini takip etmek. 
j) Bölge müdürlüğü personelinin sendika üyeliği ve sendikal faaliyetlerle ilgili diğer

işlemleri yapmak. 
k) Engelli ve eski hükümlü kontenjanları ile ilgili Bakanlık merkez teşkilatınca verilen

görevleri yürütmek. 
l) Birimlerin ve personelin görevleri ile ilgili performans denetimini yapmak. 
m) Personelce verilecek olan genel ve ek mal bildirimleri ile istifa, emeklilik, göreve

son verilme ve benzeri durumlarda alınması gereken mal bildirimlerini Bakanlık merkez teş-
kilatına göndermek. 
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n) Yeniden personel kimlik kartı/giriş kartı talebinde bulunanların geri alınan eski kimlik
kartını/giriş kartını Ticaret Bakanlığınca çıkarılan personel kimlik kartı ve giriş kartı düzenle-
mesi uyarınca imha etmek ve ilgili belgeleri Bakanlık merkez teşkilatına iletmek. 

o) Bölge müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 
Laboratuvar müdürlüğünün görevleri
MADDE 26 – (1) Laboratuvar müdürlüğünün görevleri şunlardır: 
a) Türk Gümrük Tarife Cetvelinin uygulanması bakımından, eşyanın, gümrük tarife

istatistik pozisyonunun belirlenmesine yönelik teknik özelliklerini ve niteliklerini laboratuvar
tahlili ile tayin etmek. 

b) Yasaklama ve kısıtlama hükümlerinin uygulanması bakımından eşyanın mahiyetini
laboratuvar tahlili ile tayin etmek. 

c) Dış ticarete konu ürünlerin ilgili mevzuat gereğince yapılması gereken analizleri ile
pamuk denetimi ile ilgili olarak verilecek görevleri yapmak ve sonuçlarını ilgili yerlere bildir-
mek. 

ç) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişiler tarafından talep edilen analizleri
laboratuvarların imkanları dahilinde yapmak. 

d) Yükümlüye ve tahlil işlemine konu eşyaya ait gizli bilgilerin ve tescilli hakların ko-
runmasını sağlamak, sonuçları elektronik ortamda ilgili gümrük idaresine ileterek güvenli bir
ortamda muhafaza edilmesini sağlamak. 

e) Laboratuvarlar arası karşılaştırmalı deney çalışmalarını yapmak. 
f) TSE, EN, ISO/IEC Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel

Şartlar Standardının gerektirdiği esaslara göre akreditasyon çalışmaları yapmak. 
g) Laboratuvarların teknik cihaz ve donanım ihtiyaçlarını belirlemek, mevcut teknik

cihaz ve donanımın bakım ve onarımını sağlamak, kalibrasyon ve performans testlerini yap-
tırmak ve takip etmek. 

ğ) Yıllık bütçe tahminlerini bölge müdürlüğüne iletmek, tahsis edilen ödenekleri usu-
lüne uygun olarak harcamak. 

h) Gereken hallerde ücrete tabi analizlerin ücretlerini her yıl tespit ederek onay için
ilgili genel müdürlüğe sunulmak üzere bölge müdürlüğüne iletmek.

ı) Araştırma-geliştirme ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak, görev alanı ile ilgili perso-
nelinin hizmet içi eğitim planının hazırlanmasına yardımcı olmak ve uygulanmasını sağlamak.

i) Bölge müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 
Gümrükler muhafaza kriminal laboratuvar müdürlüğünün görevleri
MADDE 27 – (1) Gümrükler muhafaza kriminal laboratuvar müdürlüğünün görevleri

şunlardır: 
a) Uzmanlık alanlarına giren idari soruşturma veya adli soruşturma ve kovuşturmalarda;

savcılık ve mahkemeler, Bakanlık ile adli görevlerle ilgili olarak Jandarma Genel Komutanlığı,
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı birimleri ta-
rafından elde edilen ve ilgili muhakkik, savcı veya hakimin yazılı oluru alınarak gönderilen
delilleri, yapılan inceleme talepleri doğrultusunda değerlendirmek ve sonucu uzmanlık analiz
raporu halinde doğrudan talepte bulunan birime göndermek. 

b) Uzmanlık alanları ile ilgili konularda bilimsel araştırma ve inceleme yapmak. 
c) Uzmanlaşmaya yönelik planlamaları yapmak ve eğitim faaliyetlerini düzenlemek. 
ç) Yurt içi veya yurt dışında uzmanlık alanlarını ilgilendiren konularda düzenlenecek

konferans, seminer, toplantı, sempozyum ve benzerlerine personelin katılımı için teklifte bu-
lunmak. 
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d) Faaliyet ve araştırma alanıyla ilgili yurt dışı organizasyonlar, yurt içi ve yurt dışında
bulunan kriminal laboratuvarlar, üniversiteler ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlar ile iş birliğini
sağlamak ve üyesi olunan ulusal ve uluslararası kuruluşlara karşı yükümlülüklerin yerine ge-
tirilmesini sağlamak. 

e) Gümrükler muhafaza kriminal laboratuvar müdürlüğünün uzmanlık alanları ile ilgili
teknik ve bilimsel görüş taleplerini karşılamak. 

f) Bölge müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Hukuk hizmetleri müdürlüğünün görevleri
MADDE 28 – (1) Hukuk hizmetleri müdürlüğünün görevleri şunlardır: 
a) Görev ve yetki alanı itibarıyla EK-4’te belirtilen illerde açılan; Bakanlığın taraf ol-

duğu veya talep halinde il müdürlüklerinin iş ve işlemleri nedeniyle valiliğin taraf olduğu adli
ve idari davalarda, tahkim yargılamasında, icra ve iflas takip işlemlerinde Bakanlığı temsil et-
mek, dava, icra ve iflas dosyalarını takip etmek, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri za-
manında almak. 

b) 6183 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan icra ve iflas takip işlemlerini, 9/6/1932 ta-
rihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve 2004 sayılı Kanun kapsamında çıkarılan mevzuat
hükümleri uyarınca yerine getirmek. 

c) Takip ettikleri dosyaları öncelikle zamanaşımı yönünden inceleyerek gerekli önlem-
leri zamanında almak, gerekli bilgi ve belgeyi ilgili merkez ve taşra biriminden istemek, dava,
icra ve iflas takiplerinin zamanında görevli ve yetkili merciler nezdinde açılmasını sağlamak,
takip etmek ve sonuçlandırmak. 

ç) Mahkeme kararlarını ve müzekkerelerini, ivedilikle ilgili birimlere göndererek ge-
reğinin yerine getirilmesini sağlamak. 

d) Mahkemeler ve cumhuriyet savcılıklarının kaçakçılık dava ve soruşturma dosyaları
ile ilgili bilgi ve belge talepleri ile Kaçak Eşyaya Mahsus Tespit Varakalarına (KEMTV) ilişkin
talepleri gümrük birimlerinden temin ederek ilgili merciye göndermek. 

e) İlama bağlı borçları ödenmek üzere bölge müdürlüğünün ilgili birimlerine intikal et-
tirmek. 

f) Takip ettikleri dava, icra ve iflas dosyaları ile ilgili evrakı düzenli bir şekilde dosya-
layıp arşivlemek ve bu dosyalara ilişkin yazı işleri ve adli kalem işlemlerini yerine getirmek. 

g) İlama bağlı alacakları zamanaşımı sürelerine riayet ederek ivedilikle tahsil etmek,
icra ve iflas takip işlemlerini 2004 sayılı Kanuna uygun olarak yerine getirmek. 

ğ) Görevlendirilen hukuk birimi personeli vasıtasıyla mahkeme harç ve giderlerinin
ödenmesini sağlamak. 

h) İlgili mevzuat ve avukatlık meslek kuralları gereğince yapılması gereken diğer mes-
leki görevleri yapmak. 

ı) Yılsonunda hazırlanan faaliyet raporları ile emsal niteliğindeki kesinleşmiş mahkeme
kararlarının Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne iletilmesini sağlamak. 

i) Bölge müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 
(2) Hukuk hizmetleri müdürlüğünün görevleri, gümrük müdürlükleri bünyesinde hukuk

büroları tarafından yerine getirilir. 
(3) Hukuk hizmetleri müdürlükleri ile hukuk bürolarının görev ve yetki alanı EK-4’te

belirtilen illerin coğrafi sınırıdır. 
Ürün güvenliği denetimleri müdürlüğünün görevleri
MADDE 29 – (1) Ürün güvenliği denetimleri müdürlüğünün görevleri şunlardır: 
a) Bakanlığın görev ve sorumluluk alanında bulunan ürünlere yönelik denetim görevini

gerçekleştirmek, işaret, etiket ve belge kontrollerini yapmak, gerek duyulması halinde labora-
tuvar analizlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.

Sayfa : 84                               RESMÎ GAZETE                                  11 Ocak 2022 – Sayı : 31716



b) Fabrika, mağaza, dükkân, ticarethane, pazar yeri, depo ve ambar gibi yerler ile de-
netime konu olan diğer yerlerde inceleme ve sayım yapmak, görüntülemek, araştırmak. 

c) Ürün güvenliği ve denetimi mevzuatında firmalar, firma temsilcileri ve personele
yönelik olarak öngörülen denetim, izleme, eğitim, sınıflandırma ve belgelendirme gibi faali-
yetleri yerine getirmek. 

ç) Ürün güvenliği ve denetimi mevzuatının öngördüğü izin ve uygunluk belgeleri/re-
ferans numaraları olmayan, ambalajları üzerinde denetleme işareti ve ürün standardının belir-
lediği işaretleme bilgileri bulunmayan veya denetim belgesinin süresi geçmiş bulunan malların
ihracı ve ithaline ilişkin herhangi bir bilginin ürün güvenliği denetimleri müdürlüğüne ulaşması
durumunda, gerekli tedbirlerin gümrük idarelerince alınmasını teminen durumu ilgili makama
iletmek. 

d) Mevzuatın uygulanmasında görülen eksiklik ve aksaklıklar ile bunların düzeltilmesi
yönünde hazırlanan raporları ve önerileri Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğüne su-
nulmak üzere ilgili makama iletmek. 

e) Görevden ayrılan veya bir aydan fazla aylıksız izne ayrılan denetmenin mührünü il-
gili makama iletmek. 

f) Dış ticarete konu ürünlerle ilgili gözetim faaliyetlerinde bulunacak uluslararası gö-
zetim şirketlerinin belgelendirilmesi, denetimi ve benzeri faaliyetleri yerine getirmek. 

g) Bölge müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 
(2) Ürün güvenliği denetimleri müdürlüklerinin çalışma düzeni EK-5’te gösterilmek-

tedir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM
İl Müdürlükleri Birimleri, Görev ve Yetkileri

İl müdürlüğü birimleri 
MADDE 30 – (1) İl müdürlükleri EK-2’de gösterilmektedir.
(2) İl müdürlüğü bünyesinde iç ticaret, tüketicinin korunması ve piyasa gözetimi, esnaf,

sanatkârlar ve kooperatifçilik hizmetleri ile personel, eğitim, bilgi işlem ve destek hizmetlerini
yürütmek üzere Bakan onayıyla yeterli sayıda şube müdürlüğü kurulabilir.

İl müdürlüğünün görev ve yetkileri 
MADDE 31 – (1) İl müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Anonim şirketlerin genel kurul toplantılarında bulunacak Bakanlık temsilcilerini gö-

revlendirmek, genel kurul toplantı tutanak ve belgelerini incelemek, belge eksikliklerini ta-
mamlatmak, toplantı tutanak ve eklerini arşivlemek, bu bilgilerden Bakanlık merkez teşkila-
tınca belirlenecek olanları Merkezi Sicil Kayıt Sistemine aktarmak. 

b) Toptancı halleri ile pazar yerlerinin çağdaş bir yapıya kavuşturulması ve işletilmesini
sağlamaya yönelik çalışmalarda bulunmak, bu konularda mahalli idarelerle iş birliği yapmak,
toptancı halleri ve pazar yerlerine ilişkin işlemleri yürütmek. 

c) Toptancı halleri, pazar yerleri, üretici örgütleri, meslek mensupları ve ilgili diğer ger-
çek ve tüzel kişiler nezdinde inceleme ve denetim yapmak, gerektiğinde yaptırım uygulanma-
sını sağlamak üzere denetim sonuçlarını ilgili mercilere bildirmek. 

ç) Sebze ve meyve ticareti ile iştigal eden meslek mensuplarını, diğer ilgilileri, hal ha-
kem heyeti üyelerine ilişkin bilgileri ve heyet kararlarını Hal Kayıt Sistemine aktarmak, hal
hakem heyeti kuruluş işlemleri ve sekretarya hizmetleri ile diğer işlemleri yürütmek. 

d) Üreticilerce kurulan tüzel kişiliklere, ilgili mevzuat çerçevesinde üretici örgütü bel-
gesi vermek ve iptal etmek. 
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e) Lisanslı depoculuğun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarda bu-
lunmak, ilgili mevzuat çerçevesinde defter ve belgeleri onaylamak, Bakanlığın talimatı üzerine
lisanslı depolar, yetkili sınıflandırıcılar ve referans yetkili sınıflandırıcılar nezdinde inceleme-
lerde bulunmak, lisanslı depoculuk ve umumi mağazacılığa ilişkin ilgili mevzuat ve Bakanlık
merkez teşkilatınca verilen diğer görevleri yapmak. 

f) Elektronik ticaret ve perakende ticarete ilişkin ilgili mevzuat ve Bakanlık merkez
teşkilatınca verilen görevleri yapmak. 

g) Ticaret odaları, sanayi odaları, ticaret ve sanayi odaları, deniz ticaret odaları ile ticaret
borsalarına ilişkin ilgili mevzuat ve Bakanlık merkez teşkilatınca verilen görevleri yürütmek. 

ğ) Ortak iş yapma kültürü ve şirketleşme çalışmalarını özendirici ve destekleyici faali-
yetlerde bulunmak. 

h) Tüketicinin korunması mevzuatı kapsamına giren hizmetleri yürütmek, gerektiğinde
yaptırım uygulamak ve uygulanmasını sağlamak. 

ı) İl tüketici hakem heyetlerinin kuruluşu ve işleyişi ile ilgili işlemleri yürütmek, İlçe
Tüketici Hakem Heyetlerinin koordinasyonunu sağlamak.

i) Tüketicilerin aydınlatılması ve bilgilendirilmesi amacıyla toplantı, panel, konferans
ve benzeri faaliyetler düzenlemek, tüketicinin korunması mevzuatını tanıtmak ve gerçekleşen
değişiklikleri duyurmak. 

j) Esnaf ve sanatkâr odalarının kuruluş taleplerini incelemek ve kuruluş belgelerini Ba-
kanlık merkez teşkilatına göndermek. 

k) Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, il bazında esnaf ve sanatkâr iş-
letmelerine ait yatırım, üretim, pazarlama, teşvik, mali durum, Ar-Ge, istihdam, enerji ve ben-
zeri ekonomik faaliyet bilgi ve verileri ile esnaf ve sanatkârların sorunlarını ve mesleki eğitim
ihtiyaçlarını her yıl ocak ayında bir rapor halinde Bakanlık merkez teşkilatına bildirmek. 

l) Esnaf ve sanatkârların iç ve dış pazar imkânlarını araştırmak, her yıl ocak ayında bir
rapor halinde Bakanlık merkez teşkilatına bildirmek. 

m) Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, esnaf ve sanatkârların rekabet
güçlerinin artırılması, araştırma, geliştirme ve yenilik yeteneklerinin geliştirilmesi, pazarlama,
hammadde ve tezgâh temini amaçlarıyla desteklenmesine ilişkin işlemleri yapmak ve bu ça-
lışmaların sonuçlarını her yıl ocak ayında bir rapor halinde Bakanlık merkez teşkilatına bildir-
mek. 

n) Esnaf ve sanatkârlara ilişkin belirlenen politika, ilke, hedef ve stratejileri il düzeyinde
uygulamak, izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını her yıl ocak ayında bir rapor halinde Ba-
kanlık merkez teşkilatına bildirmek. 

o) 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun
47 nci maddesi çerçevesinde genel kurul toplantıları ile ilgili işlemleri yerine getirmek. 

ö) 5362 sayılı Kanunun 64 üncü maddesine göre il ve ilçelerde oluşturulacak mutabakat
komitelerinin almış olduğu kararları Bakanlık merkez teşkilatına bildirmek. 

p) Bakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde, kooperatiflere ve üst kuruluşlarına yol
göstermek ve çalışmalarında yardımcı olmak amacıyla eğitim ve benzeri faaliyetlerde bulun-
mak. 

r) Kooperatifler ve üst kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri ile genel müdürlerinin mal
bildirimi ile ilgili işlemleri yürütmek. 

s) Kooperatif girişimlerini özendirici ve destekleyici çalışmalar yapmak, belirlenen po-
litika ve stratejileri il düzeyinde uygulamak, sonuçlarını Bakanlık merkez teşkilatına bildirmek. 
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ş) Kooperatiflerin genel kurul toplantılarına temsilci görevlendirmek, genel kurul top-
lantıları ile ilgili işlemleri yürütmek, kanun ve ana sözleşmesinde belirtilen süre içinde genel
kurul toplantısı yapmayan kooperatif ve üst kuruluşları yöneticileri hakkında suç duyurusunda
bulunmak, diğer kuruluşları uyarmak ve Bakanlık merkez teşkilatına bildirmek. 

t) Bakanlıkça verilen yetki çerçevesinde, kooperatif kuruluşlarına ve ana sözleşme de-
ğişikliklerine izin vermek, izin verilen kooperatiflerle ilgili bilgileri düzenli olarak Bakanlık
merkez teşkilatına bildirmek, kooperatiflerin kuruluş ve işleyişleri ile ilgili her türlü dosyalama
ve arşiv hizmetlerini yürütmek. 

u) Bakanlığın talimatı üzerine, kooperatifçilik konusunda ve kooperatiflerin faaliyet
alanlarına ilişkin konularda Ar-Ge çalışmalarını yürütmek, araştırmalar yapmak, kooperatif
bilgi ve denetim sistemine ilişkin görevleri yerine getirmek.

ü) Bakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde kooperatiflerin desteklenmesine ilişkin
proje tekliflerini almak, Bakanlıkça desteklenen veya kredi ile finanse edilen projelerin uygu-
lamasını izlemek ve denetlemek, bu çalışmaların sonuçlarını Bakanlık merkez teşkilatına ilet-
mek. 

v) Şirketler hakkında ileri sürülen ve denetim gerektirmeyen şikâyetlerle, kooperatifler
ve üst kuruluşları ile esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları ve organlarında görevli bulunanlar
hakkında ileri sürülen şikâyetlere ilişkin olarak bu kuruluşların işlem, hesap ve varlıklarını,
doğrudan ya da Bakanlığın talimatı üzerine incelemek ve sonuçlarını rapor halinde Bakanlık
merkez teşkilatına bildirmek, bu incelemeler için personel belirlemek ve bu personelin yetiş-
mesini sağlamak. 

y) Şirketler, kooperatif ve üst kuruluşları ile esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının
yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile ortaklarının/üyelerinin bilgi ve belge taleplerine yetkisi
dahilinde cevap vermek. 

z) Taşınmaz, ikinci el motorlu kara taşıtı ve kuyum ticaretine ilişkin ilgili mevzuat ve
Bakanlık merkez teşkilatınca verilen görevleri yapmak. 

aa) Ticari iletişim ve ticari elektronik iletiye ilişkin ilgili mevzuat ve Bakanlık merkez
teşkilatınca verilen görevleri yapmak. 

bb) Elektronik ticaret siteleri ve elektronik ticaret işletmeleri ile ilgili mevzuat ve Ba-
kanlık merkez teşkilatınca verilen görevleri yapmak. 

cc) Mevzuatta öngörülen veya Bakanlık merkez teşkilatınca talep edilen raporları süresi
içinde düzenlemek ve defterleri tutmak. 

çç) Bakanlık ile diğer kamu, meslek ya da özel kuruluşlar arasında yapılan protokol,
anlaşma veya yetki devri kapsamında Bakanlıkça verilecek hizmetler ve görevleri yerine ge-
tirmek; görev alanları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları, mesleki kuruluşlar ve mahalli ida-
relerle iş birliği yapmak. 

dd) Personelin hizmet içinde yetiştirilmesini sağlamak, yıllık hizmet içi eğitim planının
hazırlanmasını ve uygulanmasını takip etmek. 

ee) Bakanlık bilgi ve iletişim sistemleri ile entegre il müdürlüğü bilgi ve iletişim siste-
minin kurulmasını ve Bakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde işletilmesi ve kullanılmasını
sağlamak. 

ff) İl müdürlüğünün yıllık taşınır mal yönetim hesabını hazırlamak. 
gg) Bakanlığın Taşınır Kesin Hesap Cetveli ile Taşınır Hesabı İcmal Cetvelinin hazır-

lanması amacıyla il müdürlüğüne bağlı harcama birimlerinin taşınır hesaplarını konsolide et-
mek. 

ğğ) İç kontrol standartlarını uygulamak ve geliştirmek. 
hh) Bakanlık ve valilikçe verilen benzeri görevleri yapmak.
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ALTINCI BÖLÜM
Serbest Bölge Müdürlüğünün Görev ve Yetkileri

Serbest bölge müdürlüğünün görev ve yetkileri 
MADDE 32 – (1) Serbest bölge müdürlükleri EK-3’te gösterilmektedir.
(2) Serbest bölge müdürlüklerinin çalışmaları, 6/6/1985 tarihli ve 3218 sayılı Serbest

Bölgeler Kanunu ve 10/3/1993 tarihli ve 21520 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest
Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülür. 

(3) Serbest bölge müdürlüklerinin görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Serbest bölge arazisinin kullanımı, yapı ve tesislerin projelendirilmesi, kurulması ve

kullanılmasıyla ilgili bütün ruhsatları vermek. 
b) Serbest bölge gelirlerinin özel hesaba yatırılmasını temin etmek, bu amaçla bankalar

nezdinde hesaplar açmak ve buna ilişkin diğer işlemleri gerçekleştirmek. 
c) Serbest bölgede gümrük, güvenlik, çalışma, sosyal güvenlik, liman, haberleşme ve

sağlık hizmetleri gibi konularda kamuyu ilgilendiren görevlerin yerine getirilmesi için koordi-
nasyonu temin etmek.

ç) İşletici veya bölge kurucu-işleticisi ile akdedilen işletme veya kuruluş ve işletme
sözleşmesi ile işletici veya bölge kurucu-işleticisi ve kullanıcılar, kamu ve özel kuruluşlar ara-
sında yapılan sözleşmelerin hükümleri uyarınca yürütülen işleri gözetmek ve denetlemek. 

d) İşletici veya bölge kurucu-işleticisi tarafından hazırlanan hizmet, kira ve/veya satış
tarifelerinin düzenlenmesini temin etmek. 

e) Giriş izin belgeleri ile özel izin belgelerini vermek. 
f) Faaliyet ruhsatı müracaatı uygun görülen kişilerin yapmış olduğu kira ve satış söz-

leşmelerini onaylamak. 
g) Bölge faaliyetlerini değerlendirmek ve yıl içindeki faaliyetlerin sonuçlarını yıllık

faaliyet ve hesap raporlarını özel hesap gelirlerini gösterir tablolar hazırlayarak ekleri ile be-
raber gerekli açıklamaları yaparak Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğüne bildirmek. 

ğ) Faaliyet ruhsatı iptal edilen veya süresi sona eren firmaların iş yerlerinde bulunan
demirbaş ve ticari emtianın Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği ile belirlenen sürede bölge
dışına çıkarılmasını sağlamak. 

h) Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği ile belirlenen diğer görevler ile Serbest Böl-
geler Genel Müdürlüğünce verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

ı) Yıllık hizmet içi eğitim planının hazırlanmasına yardımcı olmak ve uygulanmasını
sağlamak. 

i) İç kontrol standartlarını uygulamak ve geliştirmek.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personelin görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 33 – (1) Taşra teşkilatı personelinin görev, yetki ve sorumlulukları Bakan

onayıyla düzenlenebilir.
Yürürlük 
MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ELEKTRİK PİYASASI BAĞLANTI VE SİSTEM KULLANIM 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/1/2014 tarihli ve 28896 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik

Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(9) Üretim lisansı sahiplerinin veriş yönündeki anlaşma güçleri lisanslarına derç edil-

miş olan kurulu güç değeri ile aynı olmalıdır. Üretim lisansı sahiplerinin veriş yönündeki an-

laşma gücü değişiklikleri lisans tadilleri ile uyumlu olacak şekilde bu maddede belirtilen süre-

lerle sınırlı olmaksızın gerçekleştirilir. Ancak, kömür veya doğal gaza dayalı elektrik üretim

lisansı sahipleri,  lisanslarına derç edilmiş olan kurulu gücü geçmemek üzere, veriş yönündeki

anlaşma güçlerini değiştirmek üzere bir takvim yılında en fazla iki kez değişiklik talebinde bu-

lunabilir. Bu kapsamdaki anlaşma gücü değişiklik talebi, kurulu güce ilişkin son lisans tadilin-

den önceki kurulu güçten daha düşük güçte olamaz.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/1/2014 28896

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 23/3/2016 29662

2- 30/7/2016 29786

3- 1/6/2017 30083

4- 29/9/2018 30550

5- 3/3/2020 31057

6- 9/5/2021 31479
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG, FİNANSMAN VE TASARRUF 

FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE KULLANILACAK UZAKTAN KİMLİK TESPİTİ

YÖNTEMLERİNE VE ELEKTRONİK ORTAMDA SÖZLEŞME 

İLİŞKİSİNİN KURULMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, finansal kiralama, faktoring, finansman ve

tasarruf finansman şirketleri tarafından yeni müşteri kazanımında kullanılabilecek uzaktan kim-

lik tespiti yöntemlerine ve müşteri kimliğinin tespit edilmesini müteakip sunulacak hizmetlere

yönelik olarak mesafeli olsun olmasın bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden

yazılı şeklin yerine geçecek şekilde ya da mesafeli olarak sözleşme ilişkisinin kurulmasına yö-

nelik usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Uzaktan kimlik tespiti yöntemi, 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin

Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ile 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin

Korunması Kanunu ve bu Kanunlarla ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükler saklı kalmak

kaydıyla uygulanır.

Dayanak 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama,

Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununun 22 nci maddesinin birinci

fıkrası, 38 inci maddesinin ikinci fıkrası, 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ve 39/A madde-

sinin ikinci fıkrasına dayanılarak düzenlenmiştir.

Tanımlar ve kısaltmalar 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Açık rıza: Kişisel Verilerin Korunması Kanununda tanımlanan açık rızayı,

b) Beyaz ışık: Gün ışığı gibi görünürde renksiz olan ışığı,

c) Bilgi Sistemleri Tebliği: 6/4/2019 tarihli ve 30737 sayılı Resmî Gazete’de yayımla-

nan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Bilgi Sistemlerinin Yönetimine

ve Denetimine İlişkin Tebliği,

ç) Elektronik imza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununda ta-

nımlanan elektronik imzayı,

d) Güvenlik ögeleri: Kimlik belgesinde yer alan giyoş, gökkuşağı baskı, optik değişken

mürekkep, gizli görüntü, hologram ve mikro yazıyı,

e) Kimlik belgesi: 3/12/2019 tarihli ve 30967 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Yönetmeliğinde tanımlanan kimlik kartını,

f) Kimlik Paylaşımı Sistemi: 20/8/2020 tarihli ve 2837 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla

yürürlüğe konulan Kimlik Paylaşımı Sistemi Yönetmeliğinde tanımlanan Kimlik Paylaşımı

Sistemini,
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g) Kişi: Uzaktan kimlik tespiti yapılacak gerçek kişiyi veya gerçek kişi taciri,

ğ) Kurul: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunu,

h) Kurum: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,

ı) MRZ: Optik karakter okuma yöntemlerini kullanarak makine okuması için biçim-

lendirilmiş, zorunlu ve isteğe bağlı verileri kapsayan, kimlik belgesi üzerinde yer alan sabit

boyutlu alanı,

i) Müşteri temsilcisi: Kişinin uzaktan kimlik tespitini yapacak şirket personelini ya da

dış hizmet alımı yoluyla istihdam edilen personeli,

j) SMS OTP: Elektronik haberleşme işletmecilerinin sunduğu kısa mesaj servisi aracı-

lığıyla iletilen tek kullanımlık parolayı,

k) Şirket: 6361 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan şirketi,

l) Yakın alan iletişimi: Elektronik cihazların güvenilir, temassız işlem yapabilmesini ve

sayısal içeriğe ve/veya elektronik cihazlara erişimini mümkün kılan, veri okuma ve yazmakta

kullanılan kısa menzilli kablosuz teknolojiyi, 

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uzaktan Kimlik Tespiti Sürecine İlişkin Şartlar

Süreç başlatılmadan önce uyulması gereken genel ilkeler

MADDE 4 – (1) Uzaktan kimlik tespiti, müşteri temsilcisi ile kişinin; fiziksel olarak

aynı ortamda bulunmasına gerek olmadan, çevrim içi olarak görüntülü görüşmesi ve birbiriyle

iletişim kurması ile yapılır.

(2) Uzaktan kimlik tespiti yöntemi bu Yönetmelikte belirtilen şartlar dâhilinde uygula-

nır. Uygulanacak yöntem, yüz yüze yapılan kimlik tespiti yöntemine benzer ve asgari seviyede

risk ihtiva edecek şekilde tasarlanır.

(3) Uzaktan kimlik tespitinde kullanılacak görüntülü görüşme yönteminde olası tekno-

lojik, operasyonel ve benzeri riskler dikkate alınarak yeterli seviyede güvenlik önlemleri alı-

nır.

(4) Uzaktan kimlik tespiti işlemi, kritik bir işlem olarak değerlendirilir ve işlemin bilgi

teknolojileri veya müşteri temsilcisi tarafından tek başına başlatılması, onaylanması ve tamam-

lanmasına imkân vermeyecek şekilde tasarlanır ve işletilir. Sürecin kişi tarafından başlatılması,

bilgi teknolojileri tarafından uygulanan kontroller ile devam ettirilmesi ve müşteri temsilcisi

tarafından yapılacak onaylama ve ek kontroller ile tamamlanması sağlanır. Müşteri temsilcisi

tarafından yapılan kontrollerde işlemin riskli bulunması halinde işlem ikinci bir onaya gönde-

rilir veya sonlandırılır.

(5) Uzaktan kimlik tespitine ilişkin kullanılacak süreç, sistem, ürün ve hizmetlerin

Türkiye’de üretilmesi veya üreticilerinin ar-ge merkezlerinin Türkiye’de bulunması için azami

özen gösterilir ve dış hizmet alımında önemli bir kriter olarak değerlendirilir. Bu tür sağlayı-

cıların ve üreticilerin Türkiye’de müdahale ekiplerinin bulunması şarttır.
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(6) Kimlik tespiti sırasında kullanılacak belgelere, bu belgelerde var olan doğrulanabilir

özelliklere ve doğrulamanın yapılması sırasında kullanılacak kriterlere ilişkin detaylı dokü-

manlar oluşturulur.

(7) Şirketin belirlediği uzaktan kimlik tespiti sürecinin uygulanmasından önce, süreç

dokümanları oluşturulur ve sürecin etkinliği test edilerek sonuçları yazılı hale getirilir. Test so-

nuçlarının başarılı bulunmaması durumunda süreçte gerekli güncellemeler yapılır ve sürecin

etkinliği ve yeterliliği sağlanmadıkça süreç uygulanmaz.

(8) Uzaktan kimlik tespiti süreci yılda en az bir defa gözden geçirilir. Güvenlik ihlalle-

rinin tespit edilmesi veya gerçekleşmesi, ilgili mevzuatta değişiklik yapılması, şirketin muhte-

mel dolandırıcılık veya sahtecilik teşkil edebilecek eylemlerden haberdar olması ve kullanılan

uzaktan kimlik tespiti yöntemine ilişkin zayıflıkların ortaya çıkması gibi durumlarda teknolojik

gelişmeler ve uygulamada kazanılan deneyimler dikkate alınarak sürecin ayrıca gözden geçi-

rilmesi sağlanır ve gerekli güncellemeler yapılır.

Uzaktan kimlik tespitini yapacak müşteri temsilcisi ve çalışma ortamı

MADDE 5 – (1) Uzaktan kimlik tespitinin görüntülü görüşme aşaması, bu konuda eği-

tim almış müşteri temsilcisi tarafından gerçekleştirilir.

(2) Müşteri temsilcisinin, kimlik tespitinde kullanılabilecek belgelerin özelliklerini ve

bu belgeler için uygulanan geçerli doğrulama yöntemlerini öğrenmesi ve dolandırıcılık veya

sahtecilik teşkil edebilecek eylemlere, bu Yönetmelikte ve ilgili diğer mevzuatta yer alan yü-

kümlülüklere ilişkin bilgi sahibi olması sağlanır.

(3) Müşteri temsilcisinin, uzaktan kimlik tespiti sürecine ilişkin yılda en az bir defa ve

her bir güncelleme sonrasında kişisel verilerin korunması mevzuatı da dâhil olmak üzere eğitim

alması sağlanır.

(4) Müşteri temsilcisinin, kişinin şirket müşterisi olma veya şirketin sunduğu hizmet-

lerden yararlanma isteğini kendi iradesiyle şirketten talep ettiğine dair karar verebilmesi ko-

nusunda eğitim alması sağlanır.

(5) Uzaktan kimlik tespiti sürecinde müşteri temsilcisinin, yaşanılabilecek güvenlik za-

fiyetlerinin ya da suistimallerin engellenmesine yönelik gerekli tedbirlerin alındığı, erişimi sı-

nırlandırılmış ayrı alanlarda çalışması sağlanır.

(6) Kişiye güven vermesi açısından müşteri temsilcisinin şirket adına çalıştığını yansı-

tacak şekilde uygun bir ortam oluşturulması veya yöntemler kullanılması sağlanır.

(7) Engelli kişilere hizmet verebilmek amacıyla en az bir müşteri temsilcisine gerekli

eğitimlerin verilmesi sağlanır.

(8) Dış hizmet alımıyla müşteri temsilcisi istihdam edilmesi durumunda söz konusu

müşteri temsilcisinin şirkete özel erişimi sınırlandırılmış ayrı bir alanda çalışması Kurum iznine

tabidir.
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Sürecin başlatılması ile uyulması gereken genel ilkeler

MADDE 6 – (1) Uzaktan kimlik tespiti sürecinde görüntülü görüşme başlamadan önce

kişinin başvurusu uzaktan kimlik tespiti sürecinin işletildiği şirket uygulaması üzerinden elek-

tronik ortamda doldurulan bir form ile alınır, alınan veriler kullanılarak kişi hakkında risk de-

ğerlendirmesi gerçekleştirilir. Risk değerlendirmesi sonucunda gerekiyorsa görüntülü görüşme

başlatılmadan süreç sonlandırılır.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında uygulanacak uzaktan kimlik tespiti sürecinde, kişinin

uzaktan kimlik tespitinin yapılması amacıyla özel nitelikli kişisel verilerden sadece biyometrik

verisi kullanılabilir ve kişinin buna dair açık rızası elektronik ortamda kayıt altına alınır.

(3) Müşteri temsilcisine uzaktan kimlik tespiti işlemleri atanırken önceden tahmin edi-

lebilir durumlardan kaynaklı suistimal olasılığını azaltmak için gerekli mekanizmalar tesis edi-

lir.

(4) Kişi ile yapılacak görüntülü görüşmeden önce müşteri temsilcisinin soracağı asgari

sorular belirlenir ve sorulan soruların sırası ve/veya türü değişkenlik arz eder.

(5) Uzaktan kimlik tespitinin görüntülü görüşme aşaması gerçek zamanlı ve kesintisiz

şekilde yapılır. Müşteri temsilcisi ile kişi arasındaki görsel-işitsel iletişimin bütünlüğünün ve

gizliliğinin yeterli seviyede olması sağlanır. Bu amaçla, yapılan görüntülü görüşme uçtan uca

güvenli iletişim ile gerçekleştirilir.

(6) Gerçekleşen iletişimin görüntü ve ses kalitesinin, bu Yönetmelikte yer alan hüküm-

ler ve kontroller çerçevesinde şüpheye yer bırakmayacak ve kimlik tespitinde herhangi bir kı-

sıtlamaya imkân vermeyecek şekilde tüm görüşme esnasında yeterli seviyede olması sağlanır.

Görüntü kalitesi, sunulan belgeyi beyaz ışık altında görsel olarak doğrulayabilmeye ve sunulan

belgenin yıpranmamış ya da tahrif edilmemiş olduğunu kontrol edebilmeye yönelik güvenlik

ögelerinin incelenmesine olanak tanır.

(7) Uzaktan kimlik tespiti sürecinde kişiye yalnızca yapılan kimlik tespiti işlemi için

geçerli, merkezi olarak üretilen SMS OTP iletilir. İletilen SMS OTP’nin kişi tarafından çevrim

içi olarak uygulama ara yüzü üzerinden geri gönderilmesi sağlanır. Sistemde bu SMS OTP’nin

başarılı şekilde onaylanması durumunda kişinin cep telefonu numarası doğrulanmış olur.

Kullanılabilecek kimlik belgesi ve doğrulanması

MADDE 7 – (1) Uzaktan kimlik tespiti sürecinde beyaz ışık altında görsel olarak ayırt

edilebilen güvenlik ögelerine, fotoğraf ve ıslak imzaya sahip olan kimlik belgesi kullanılır.

(2) Yakın alan iletişimi kullanılarak kimlik belgesinin yongası üzerinde yer alan kimlik

bilgilerinin doğrulanması, kimlik belgesinden kişinin kimliğinin tespit edilmesi için gereken

eşleşmenin sağlandığı anlamına gelir. Söz konusu doğrulama;

a) Kullanılan kimlik belgesinin, belgeyi çıkaran yetkili makam tarafından verildiği ve

belgenin temassız yongası üzerindeki bilgilerin değiştirilmediği,

b) Kimlik belgesinin temassız yongası üzerindeki anahtarların kopyalanarak oluşturul-

madığı,

kontrol edilerek yapılır.
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(3) Yakın alan iletişimi kullanılarak ikinci fıkrada geçen doğrulamanın herhangi bir ne-

denle yapılamaması halinde kimlik belgesinin sahip olduğu bu maddenin birinci fıkrasında ifa-

de edilen görsel güvenlik unsurlarından en az dört adedinin şekil ve içerik bakımından doğru-

lanması sağlanır. Sadece görsel güvenlik unsurlarının doğrulanması hallerinde şirket ilave ola-

rak kişi ile sürekli iş ilişkisi tesisi öncesinde risk temelli yaklaşım çerçevesinde ilgili mevzuatta

geçen sıkılaştırılmış tedbirlerden bir veya birden fazlasını ya da tamamını uygular. Yürütülen

işlemlerde 11 inci maddenin birinci fıkrası gereği ispat yükümlülüğü şirkettedir.

(4) Görsel kimlik tespiti esnasında kişinin, kimlik belgesini kameranın önünde yatay

veya dikey olarak eğmesi ve müşteri temsilcisinin vereceği talimata göre ilave hareketler yap-

ması sağlanır. Bu amaçla kişiden, kimlik belgesinin güvenlikle ilgili kısımlarından sistem ta-

rafından değişken ve rastgele şekilde belirlenen kısımlarına parmağını koyması istenir.

(5) Müşteri temsilcisi, görüntülü görüşme sürecinde kişiyi ve kişi tarafından sunulan

kimlik belgesinin ön ve arka yüzü ile birlikte belgenin üzerindeki bilgileri gösteren fotoğraflar

ve/veya ekran görüntüleri oluşturur.

(6) Müşteri temsilcisi, kişinin hareketlerinden alınan, kesilen ve büyütülen tekil gör-

selleri kullanarak, beyaz ışık altında görsel olarak ayırt edilebilen tüm güvenlik ögeleri ile bir-

likte kimlik belgesinin doğru açıyla tam olarak kapsandığından ve kimlik belgesinin üzerindeki

kısımlar arasındaki geçiş noktalarında tahrifatı ve sahteliği gösteren hiçbir yapaylık bulunma-

dığından emin olur.

(7) Sunulan kimlik belgesinde bulunan veri ve bilgilerin geçerliliği ve gerçekliğine iliş-

kin doğrulama, uzaktan kimlik tespiti sürecinin bir parçası olarak gerçekleştirilir. Bu kapsamda

asgari olarak;

a) Kimlik belgesinde bulunması gereken karakterlerin yazı tipi, düzeni, sayısı, büyük-

lüğü, aralığı ve tipografisi gibi belgeyi çıkaran yetkili makamca tanımlanan özelliklere sahip

olduğu,

b) Kimlik belgesinin zarar görmemiş, tahrif edilmemiş, değiştirilmemiş ve özellikle

üzerine sonradan fotoğraf yapıştırılmamış olduğu,

c) Kimlik belgesi geçerlilik süresinin söz konusu kimlik belgesinin sahip olduğu stan-

dartlara aykırı olmadığı,

ç) Kimlik belgesinin MRZ’sinde yer alan bilgiler ile kimlik belgesine ait bilgilerin uyuş-

tuğu,

d) Kişiye ilişkin kimlik belgesinde yer alan bilgilerin şirket tarafından bilinen, Kimlik

Paylaşımı Sisteminden alınan ve varsa kimlik tespiti yapmak amacıyla şirketin erişimine açık

olan diğer bilgiler ile eşleştiği,

e) Kimlik belgesinde yer alan seri numarasının görüntülü görüşme sırasında kimlik bel-

gesi üzerinden kişiye okutulması suretiyle seri numarası,

doğrulanır.

Kimliği tespit edilecek kişinin doğrulanması

MADDE 8 – (1) Uzaktan kimlik tespitinin görüntülü görüşme aşamasında kişinin can-

lılığını tespit edici yöntemler kullanılır. Şirket sahte yüz teknolojisine dair riskleri önlemeye

yönelik ilave tedbirler alır.
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(2) Uzaktan kimlik tespiti sürecinde kişinin yüzü ile kimlik belgesinden yakın alan ile-

tişimi kullanılarak alınabilmesi halinde temassız yongadaki fotoğrafın, alınamaması halinde

ise kimlik belgesi üzerinde yer alan fotoğrafın biyometrik karşılaştırması yapılır.

(3) Müşteri temsilcisi, kullanılan kimlik belgesindeki fotoğrafın ve kişisel bilgilerin

kişi ile uyuştuğundan emin olur.

(4) Müşteri temsilcisi, kimlik tespiti sürecinde kişi ile kuracağı diyalog ve yapacağı

gözlemler neticesinde kimlik belgesindeki bilgilerin, görüşme esnasında kişi tarafından sağla-

nan bilgilerin ve belirtilen niyetin inandırıcı ve yeterli olduğuna kanaat getirir. Bu kapsamda

kimlik avına, sosyal mühendisliğe, başka bir tarafın zorlamasıyla baskı altında gerçekleşen ha-

reketlere ve benzeri dolandırıcılık yöntemlerine ilişkin riskler göz önünde bulundurulur.

(5) Uzaktan kimlik tespitinin görüntülü görüşme aşamasının sonunda kişinin şirket ta-

rafından verilecek hizmetler hakkında bilgilendirilmesi ve şirket müşterisi olacağını kabul et-

tiğine ilişkin sözlü onay alınması ile süreç tamamlanmış olur.

Görüntülü görüşmede sürecin sonlandırılması

MADDE 9 – (1) Zayıf ışık koşulları, düşük görüntü kalitesi ya da iletimi ve benzeri

durumlar nedeniyle bu Yönetmelikte belirtildiği şekilde görsel doğrulama yapılmasının ve/veya

kişi ile sözlü iletişim kurmanın mümkün olmadığı hallerde uzaktan kimlik tespitinin görüntülü

görüşme aşaması sonlandırılır. Süreçte başkaca bir tutarsızlık veya belirsizlik bulunması du-

rumunda da bu hüküm uygulanır.

(2) Uzaktan kimlik tespitinin görüntülü görüşme aşamasında kişi tarafından sunulan

belgenin geçerliliği hususunda ya da dolandırıcılık veya sahtecilik teşkil edebilecek eylemler-

den şüphe edilmesi durumunda, uzaktan kimlik tespiti süreci sonlandırılır.

Verilerin kaydedilmesi ve saklanması

MADDE 10 – (1) Uzaktan kimlik tespiti sürecinin tamamı, sürecin tüm adımlarını içe-

recek ve denetlenebilir olmasını sağlayacak şekilde kayıt altına alınır ve saklanır. Bilgi ve belge

saklama gerekliliklerine ilişkin ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

Uzaktan kimlik tespitinde sorumluluk

MADDE 11 – (1) Uzaktan kimlik tespiti için kullanılan çözümlerin kişiyi yanlış tespit

riskini en aza indirecek şekilde kullanılmasını sağlamak şirketin sorumluluğundadır. Şirket

uzaktan kimlik tespiti ile kimlik tespiti yaptığı kişileri farklı bir risk profilinde izler. Bu kişilerce

yapılan işlemin türüne ve tutarına bağlı olarak ilave güvenlik ve kontrol yöntemleri uygulanır.

Kişilere ya da üçüncü bir tarafa yükümlülük doğuran işlemlerde itiraz halinde ispat yükümlü-

lüğü şirkettedir.

(2) Şirketin Bilgi Sistemleri Tebliğinde ve bu Yönetmelikte yer alan hükümlere uyum

durumunun, şikâyetler ile sahtecilik veya dolandırıcılık teşkil edebilecek eylemlerin değerlen-

dirilmesi neticesinde ve gerekli görülen diğer hallerde uzaktan kimlik tespiti kullanımını kısıt-

lamaya veya durdurmaya Kurul yetkilidir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulması

Kimlik doğrulama ve işlem güvenliği

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte aksi belirtilmedikçe, müşteri bilgilerinin görüntü-

lenmesi gibi finansal sonuç veya yükümlülük doğurmayan işlemler hariç olmak üzere elektro-

nik ortamda sunulan hizmetler için şirketin müşterilerine birbirinden bağımsız en az iki bile-

şenden oluşan bir kimlik doğrulama mekanizması uygulaması ve bu bileşenlerin kimlik doğ-

rulama sürecinde kullanılmaları esnasında barındırdıkları kimlik doğrulama verilerinin gizli-

liğini sağlayacak önlemleri alması esastır. Bu iki bileşen; müşterinin “bildiği”, “sahip olduğu”

veya “biyometrik bir karakteristiği olan” unsur sınıflarından farklı ikisine ait olmak üzere se-

çilir. Bileşenlerin bağımsız olması, bir bileşenin ele geçirilmesinin diğer bileşenin güvenliğini

tehlikeye atmamasını ifade eder. Müşterinin sahip olduğu bileşenin müşteriye özgü olması ve

taklit edilememesi esastır.

(2) Kimlik doğrulamada T.C. Kimlik Kartının kart PIN’i veya biyometrik veri ile bir-

likte kullanılması veya elektronik imzanın kullanılması hallerinde birinci fıkranın gerekleri ye-

rine getirilmiş sayılır.

(3) Kurum, birinci fıkranın uygulanmasına ilişkin istisna veya ilave güvenlik önlemleri

tanımlamaya veya ilave usul ve esaslar belirlemeye yetkilidir. Birinci fıkraya uygun olmayacak

şekilde iki bileşenli kimlik doğrulama kullanılmaksızın gerçekleştirilen her türlü işlem için,

gerçekleştirilen işlemlerin müşteri tarafından yapıldığını ispat etme yükümlülüğü şirkete aittir.

(4) Kullanıcılara uygulanacak kimlik doğrulama mekanizmasında kullanılacak bileşen-

lerin üretim aşamalarından başlayarak kullanıcıya ulaştırılmasına kadar geçen sürecin tamamı

boyunca güvenliği sağlanır.

(5) Kimlik doğrulamada kullanılacak şifreleme anahtarları; bu anahtarların ele geçirilme

ihtimallerini en aza indiren, gizliliğini sağlayan, değiştirilmesini ve bozulmasını önleyen yön-

temler barındıracak şekilde müşteri kullanımına sunulur.

(6) Kullanıcılara uygulanacak kimlik doğrulama mekanizmasının, başarısız kimlik doğ-

rulama teşebbüsleri hakkında ilgili kullanıcıya sisteme ilk girdiği anda bilgi vermesi sağlanır.

Başarısız teşebbüslerin belirli bir sayıyı aşması halinde müşterinin erişimi için ilave güvenlik

önlemleri alınır, başarısız kimlik doğrulama teşebbüslerinin devam etmesi halinde ise ilgili

kullanıcının erişimi engellenir.

(7) Şirket, mobil uygulamasını yükleyerek aktifleştirmiş olan müşterilerine, oturum aç-

ma ya da oturumun devamında herhangi bir işlemin doğrulanması için hiçbir şekilde SMS ile

OTP ya da doğrulama kodu gönderemez ve bunu bir kimlik doğrulama unsuru olarak kullana-

maz. Mobil uygulamanın ilk kurulumu, aktifleştirilmesi, yeniden aktifleştirilmesi aşamalarında

ya da uygulamanın kullanılamaz olması durumunda SMS ile OTP ya da doğrulama kodu gön-

derilmesi bu fıkra hükmüne aykırılık teşkil etmez.

(8) Şirket, SIM kart değişikliği gerçekleştirmiş veya numara taşıma yoluyla elektronik

haberleşme işletmecisini değiştirmiş müşterilerini Türkiye’de yerleşik mobil haberleşme işlet-

meleriyle gerekli entegrasyonu sağlayarak SMS OTP göndermeden önce belirler ve ilgili
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müşterilere, değişiklikler teyit edilmediği müddetçe, değişikliğin yapıldığı tarihten itibaren 90

gün boyunca elektronik ortamdaki hizmetler sunulurken SIM karta dayalı unsur kimlik doğru-

lama unsuru olarak kullanılamaz. Değişiklikler teyit edilirken iki bileşenli kimlik doğrulama

kullanılmaksızın gerçekleştirilen her türlü işlem için, gerçekleştirilen işlemlerin müşteri tara-

fından yapıldığını ispat etme yükümlülüğü şirkete aittir.

(9) Müşterilere kimlik ya da işlem doğrulama amacıyla kullandırılacak tek kullanımlık

parolaların, tahmin edilmesi zor olacak şekilde yeterli uzunlukta, rastgele, değişken ve eşsiz

olarak üretilmesi ve belirli bir süre için geçerli olması sağlanır.

(10) Müşterinin kimliğini tespit etmeye yarayan ve resmî kimlik belgesi yerine geçen

belgeler üzerinde yer alan bilgiler ile anne kızlık soyadı, elektronik ortamdaki hizmetlerin su-

nulması esnasında hiçbir aşamada kimlik doğrulama amacıyla kullanılamaz. Şirketin kimlik

doğrulamada müşterinin bildiği unsur olarak bir güvenlik sorusu kullanmak istemesi durumun-

da, bu güvenlik sorusunun resmî kimlik belgesi yerine geçen belgeler üzerinde yer alan bilgi-

lerden birine ilişkin olmaması ve cevabının müşterinin kendisi tarafından belirleniyor olması

gerekir.

(11) Şirketin elektronik ortamda sunulan hizmetlerinde kullanmak üzere müşterilerine

sunduğu her türlü yazılım ya da mobil uygulamanın kaynağının, ilgili şirket olduğunun doğ-

rulanabiliyor olması sağlanır. Şirket bu yazılım ya da mobil uygulamaların, müşteri güvenliğini

tehlikeye sokacak herhangi bir kod içermemesini sağlamakla, güvenlik açıklarını giderecek

gerekli yamaları ve güncellemeleri müşteri kullanımına sunmakla yükümlüdür.

(12) Şirket, akıllı telefonlar gibi birden fazla kimlik doğrulama bileşeninin şirkete ile-

tilmesinde kullanılan mobil cihazlar üzerindeki uygulamaların kullandığı hassas verilerin, aynı

mobil cihaz üzerindeki diğer uygulamalar ve çalışmakta olan işlemler tarafından erişilemez

olmasını sağlayacak önlemler alır. Şirket, söz konusu mobil cihazların kaybolması ya da ça-

lınması halinde bunlar üzerindeki hassas verilerin yetkisiz kişilerce erişilemez olmasını sağla-

mak ve mobil cihazların ele geçirilmesi, güvenilirliğinin bozulması, işletim sistemi yazılımının

kırılması veya değiştirilmesi gibi hallerden kaynaklanacak risklerin azaltılması amacıyla günün

teknolojisine uygun kontroller tesis etmekle yükümlüdür.

(13) Elektronik ortamda sunulan hizmetlerde birinci fıkraya göre gerçekleştirilecek

kimlik doğrulama işlemi için müşteriye atanmış bir şifreleme gizli anahtarı ile imzalanacak şe-

kilde tek kullanımlık bir doğrulama kodu üretilir. Doğrulama kodu aracılığıyla birinci fıkrada

belirtilen kimlik doğrulama unsurlarından hiçbiri hakkında bilgi edinilememesi, bilinen bir

doğrulama kodu ile geçerli başka doğrulama kodlarının türetilememesi, doğrulama kodlarının

taklit edilememesi sağlanır. Müşteriye atanmış bir şifreleme gizli anahtarı ile doğrulama ko-

dunun imzalanmasının mümkün olmadığı hallerde, yedinci fıkra hükmü saklı kalmak kaydıyla

SMS yoluyla müşteriye doğrulama kodu iletilebilir.

(14) Elektronik ortamda sunulan hizmetin mobil uygulama vasıtasıyla verilmesi duru-

munda, uygulama PIN’inin veya müşteriye ait bir biyometrik kimlik doğrulama bileşeninin

müşteriye özgü bir şifreleme anahtarına erişmek üzere kullanılması ve bu şifreleme anahtarı

yoluyla müşteriyle ilintili eşsiz bir bilginin şirket nezdinde çevrimiçi olarak doğrulanması ha-

linde, birinci fıkrada belirtilen iki bileşenli kimlik doğrulama yerine getirilmiş kabul edilir.
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Kimlik tespitini müteakip sözleşme ilişkisinin kurulması

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan şartlar dâhilinde uzaktan kimlik tespitinin

yapılmasını ya da müşteri kimliğinin yüz yüze tespit edilmesini müteakiben, müşterilerce ger-

çekleştirilmek istenen işlemlere yönelik sözleşme ilişkisinin internet veya mobil hizmet kanal-

ları üzerinden mesafeli olarak kurulması durumunda, müşterinin sözleşmeyi kuran irade be-

yanının aynı kanallar üzerinden 12 nci maddenin birinci fıkrasına uygun olarak gerçekleştiril-

miş bir kimlik doğrulama sonrasında alınması şarttır.

(2) Bu Yönetmelikte yer alan şartlar dâhilinde uzaktan kimlik tespitinin yapılmasını ya

da müşteri kimliğinin yüz yüze tespit edilmesini müteakiben, mesafeli olsun olmasın, müşte-

rilerce gerçekleştirilmek istenen işlemlere yönelik olarak bir bilişim veya haberleşme cihazı

üzerinden yazılı şeklin yerine geçecek nitelikte bir sözleşme ilişkisi kurulabilmesi için;

a) Söz konusu sözleşmenin bütün şartlarının, müşterinin okuyabileceği şekilde internet

veya mobil hizmet kanalları üzerinden müşteriye iletilmesi,

b) (a) bendine göre müşteriye iletilen sözleşme ve bu sözleşme ile birlikte müşterinin

sözleşmeyi kuran irade beyanının, 12 nci maddenin on üçüncü fıkrası ile on dördüncü fıkrasında

belirtilen müşteriye özgü şifreleme gizli anahtarı ile imzalanarak şirkete iletilmesi,

c) (a) bendine göre iletilen sözleşmede müşteriye sözleşme içeriği olarak hangi bilgiler

gösterilmiş ise (b) bendine göre müşteri tarafından yalnızca o bilgilerin imzalanmasının sağ-

lanması,

şarttır.

(3) Müşteriye sunulacak hizmetlere yönelik olarak şirket ile müşteri arasındaki ilişkileri

düzenleyen ve resmî şekle veya özel bir merasime tabi olmayan her türlü sözleşme ilişkisinin;

a) İkinci fıkraya uygun olarak elektronik ortamda kurulması ya da 

b) Müşterinin sözleşmeyi kuran irade beyanının uzaktan kimlik tespitinin görüntülü

görüşme aşamasında kimlik tespitini müteakip alınması suretiyle mesafeli olarak kurulması, 

hallerinde bu sözleşmeler için yazılı şekil şartı gerçekleşmiş sayılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yapay zekâ temelli uygulamalar

MADDE 14 – (1) 7.500 TL tutarını aşmayan işlemlerde bu Yönetmelikte ifade edilen

müşteri temsilcisinin yapacağı işlemlerin yapay zekâ temelli yöntemler ile yapılabilmesine iliş-

kin esasları belirlemeye Kurul yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinden bir ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme

Kurumu Başkanı yürütür.
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Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız

Denetim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Denetçilik sınavı, aşağıdaki ana konuları kapsar;

a) Muhasebe Standartları (Türkiye Muhasebe Standartları, yıllık ve konsolide finansal

tabloların hazırlanmasına ilişkin mevzuatta yer alan düzenlemeler ve standartlar), 

b) Denetim (Türkiye Denetim Standartları, mesleki etik kuralları, bağımsızlık, risk yö-

netimi, iç kontrol ve denetimle ilgili diğer mevzuat),

c) Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Finansal Yönetim,

ç) Sermaye piyasası, bankacılık, sigortacılık ve özel emeklilik mevzuatı.

(4) Yetkilendirmeler, başarılı olunan sınav konularına göre “temel alan” ve “sermaye

piyasası”, “bankacılık”, “sigortacılık ve özel emeklilik” alanları itibarıyla yapılır. Temel alandan

yetkilendirilmek isteyen Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler üçüncü fıkranın (a), (b) ve (c)

bentlerinde, Yeminli Mali Müşavirler ise (a) ve (b) bentlerinde belirtilen konulardan sınava

tabi tutulurlar.

(5) Temel alanla birlikte sermaye piyasası, bankacılık, sigortacılık ve özel emeklilik

alanlarında da yetkilendirilmek isteyenler üçüncü fıkranın (ç) bendinde belirtilen konulardan

ayrıca sınava tabi tutulurlar. Kurum üçüncü fıkranın (ç) bendinde yer alan sınav konularını bir-

leştirebilir veya ayırabilir.” 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kurum Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

26/12/2012 28509

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 21/10/2014 29152

2- 28/11/2014 29189

3- 22/12/2015 29570

4- 21/7/2017 30130

5- 23/11/2018 30604

11 Ocak 2022 – Sayı : 31716                                  RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 121



TEBLİĞLER

Hazine ve Maliye Bakanlığından:
2022 YILI ÖZEL EĞİTİME İHTİYAÇ DUYAN BİREYLERE VERİLECEK

EĞİTİM DESTEĞİ TUTARLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar

ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesinin birinci
fıkrası uyarınca, engelliler için sağlık kurulu raporu düzenlemeye yetkili sağlık kurum veya
kuruluşlarınca verilen Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporuyla asgari %20 oranında
engelli olduğu, 18 yaş altı çocukların Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu ile özel gereksi-
nimi olduğu tespit edilen ve özel eğitim değerlendirme kurulları tarafından da eğitsel değer-
lendirme ve tanılamaları yapılarak 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Ka-
nunu kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde
verilen destek eğitimini almaları uygun görülen görme, işitme, zihinsel, bedensel yetersizliği
olan bireyler ile dil ve konuşma, özel öğrenme güçlüğü, otizm spektrum bozukluğu olan bi-
reylerden ilgili destek eğitim programında belirtilen yaşlardaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı
bireylerin eğitim giderlerinin her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen tutarının, Millî
Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanması amaçlanmaktadır.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü mad-

desine dayanılarak hazırlanmıştır.
Destek eğitim giderleri
MADDE 3 – (1) Engelli bireylerin destek eğitim giderlerinin bütçeden karşılanacak

kısmına ilişkin olarak aşağıdaki hususlara uyulur:
a) 5580 sayılı Kanun kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabi-

litasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı;
katma değer vergisi hariç olmak üzere bireysel eğitim için aylık 1.164 TL, grup eğitimi için
aylık 326 TL olarak belirlenmiştir.

b) Belirlenen tutarlar, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten,
bu tutarları aşan kısmı ise ilgililer tarafından karşılanır.

c) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığınca yapılacak düzenle-
meler esas alınır.

Diğer hususlar
MADDE 4 – (1) 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesinin ikinci

fıkrasında, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen eğitim hizmetini sunan veya yararlananların
gerçek dışı beyanda bulunmak suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri durumunda bu
tutarların, iki katı ve kanunî faiziyle birlikte ilgililerden müteselsilen tahsil edileceği, bu fiillerin
özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri tarafından tekrarı hâlinde, ay-
rıca kurum açma izinlerinin iptal edileceği hüküm altına alınmıştır.

Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı ta-

rihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

TÜRK LİRASI MEVDUAT VE KATILMA HESAPLARINA DÖNÜŞÜMÜN 

DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2021/14)’DE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(SAYI: 2022/1)

MADDE 1 – 21/12/2021 tarihli ve 31696 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sa-

yı: 2021/14)’in 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yurt içi yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin döviz

tevdiat hesaplarının ve döviz cinsinden katılım fonlarının Türk lirası vadeli mevduat ve katılma

hesaplarına dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine sağlanacak desteğe ilişkin

usul ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklen-

miştir.

“e) Yurt içi yerleşik tüzel kişi: Bankalar ve Merkez Bankasınca belirlenen diğer mali

kuruluşlar hariç olmak üzere Türkiye'de kanuni yerleşim yeri bulunan tüzel kişileri,”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir.

“(1) Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin 20/12/2021 tarihinde mevcut olan, yurt içi yerleşik

tüzel kişilerin ise 31/12/2021 tarihinde mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz Sterlini cin-

sinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin

talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilir.”

“(3) Banka tarafından yurt içi yerleşik gerçek kişiler için 3 ay, 6 ay veya 1 yıl vadeli

ve yurt içi yerleşik tüzel kişiler için 6 ay veya 1 yıl vadeli Türk lirası mevduat veya katılma

hesabı açılır.”

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yü-

rütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

21/12/2021 31696 (Mükerrer)

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

31/12/2021 31706
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:
ALTIN HESAPLARINDAN TÜRK LİRASI MEVDUAT VE KATILMA 

HESAPLARINA DÖNÜŞÜMÜN DESTEKLENMESİ HAKKINDA 

TEBLİĞ (SAYI: 2021/16)’DE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SAYI: 2022/2)

MADDE 1 – 29/12/2021 tarihli ve 31704 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Altın

Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hak-

kında Tebliğ (Sayı: 2021/16)’in 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yurt içi yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin altın

cinsinden mevduat ve katılım fonu hesaplarının Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesap-

larına dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine sağlanacak desteğe ilişkin usul

ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklen-

miştir.

“f) Yurt içi yerleşik tüzel kişi: Bankalar ve Merkez Bankasınca belirlenen diğer mali

kuruluşlar hariç olmak üzere Türkiye'de kanuni yerleşim yeri bulunan tüzel kişileri,”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir.

“(1) Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin 28/12/2021 tarihinde mevcut olan, yurt içi yerleşik

tüzel kişilerin ise 31/12/2021 tarihinde mevcut olan altın hesabı ile bu tarihten sonra açılacak

işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde

dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilir.”

“(3) Banka tarafından yurt içi yerleşik gerçek kişiler için 3 ay, 6 ay veya 1 yıl vadeli ve

yurt içi yerleşik tüzel kişiler için 6 ay veya 1 yıl vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesabı

açılır.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Bu Tebliğ kapsamında gerçekleştirilecek her türlü işlemin, suç gelirlerinin aklan-

ması ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin ulusal ve uluslararası standartlara uygun

gerçekleştirildiğine dair kontrol bankalarca yapılır.”

MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yü-

rütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

29/12/2021 31704

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

31/12/2021 31706
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KURUL KARARI
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Bozüyük 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 359 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

200 GR ÇAYKUR SÜZEN POŞET ÇAY KUTU İSKELETİ SATIN ALINACAKTIR 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
1-Teşekkülümüzün ihtiyacı olan 600.000 adet 200 gr Çaykur Süzen Poşet Çay Kutu 

İskeleti %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi 
kapsamında Açık  İhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2-Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 
Başkanlığı/RİZE adresinden 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 25.01.2022 tarihi saat 14:00’e kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14:00’te açılacaktır. 

4-Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 
edilmez.  

5-İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6-Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 

olmalıdır. 
7-Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8- İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9-İhale kısmi tekliflere kapalıdır. 
10-Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.   

 274/1-1 
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TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR 

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden: 

Mülkiyeti AOÇ’ye ait 1. derece doğal ve tarihi sit alanı içerisinde bulunan, Ankara İli, 

Yenimahalle İlçesi, AOÇ Mahallesi 2108 Ada 19 Parselde bulunan 1.739 m2’lik 4 numaralı 

taşınmaz kira süresinin bitmesi nedeniyle tarımsal üretime yönelik depo olarak kiraya verilecektir. 

Kiralama işi Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün Satım ve Kiraya Verme İşlerine Dair 

Yönetmeliği’nin 42 nci maddesine göre açık artırma usulü ile yapılacaktır. 

İhalede zarflar açıldıktan sonra evrakları tamam olan istekliler arasında açık artırmaya 

gidilecektir. 

1- İdarenin 

a) Adres : AOÇ Müdürlüğü Emniyet Mah. Yeni Çiftlik Cad. 

No: 6/3   06560 Yenimahalle/ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 211 01 70 - 0312 211 01 79 

c) Elektronik Posta Adresi : aoc@aoc.gov.tr 

d) İhale Dokümanının Görülebileceği 

     İnternet Adresi : www.aoc.gov.tr 

e) İhale Şartnamesinin Temin 

    Edileceği Yer ve Ücreti : AOÇ Ticaret Müdürlüğü, 100,00-TL 

     Posta Yoluyla 150,00-TL 

2- İhale Konusu İşin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Ankara İli Yenimahalle İlçesi, AOÇ Mahallesi 

2108 Ada 19 Parselde bulunan 1.739 m2’lik 4 nolu 

taşınmazın kira süresinin bitmesi nedeniyle 

tarımsal üretime yönelik depo olarak 5 (beş) 

yıllığına kiraya verilmesi. 

b) Tahmini Bedel : Aylık 6.750,00 TL+KDV 

c) Geçici Teminat : 12.150,00 TL. 

ç) Kati Teminat : İhalede oluşacak kira bedelinin 5 yıllık tutarının % 6’sı 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : AOÇ Müdürlüğü Sosyal Tesis Binası 

b) Tarihi ve Saati : 21.01.2022- 14:00 

c) Teklif Mektuplarının En Son 

    Teslim Tarihi, Saati, Teslim Yeri : 21.01.2022- 14:00 AOÇ Ticaret Müdürlüğü 

AOÇ Müdürlüğü ihaleyi yapıp yapmamakta ve AOÇ Müdürlüğü menfaatleri gözetilerek 

en uygun bedeli tespitte serbesttir. 

        433/1-1 
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KAFETERYA VE SERVİS ALANININ KİRAYA VERİLMESİ İŞİ  

İHALE EDİLECEKTİR 

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğünden: 

Müdürlüğümüze bağlı Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi ile 2 Eylül Ek Hizmet 

Binası (Eski Hava Hastanesi)’nın 1.065 m² Kafeterya ve Servis Sunum Alanının Kiraya Verilmesi 

Hizmeti 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile İl Sağlık 

Müdürlüğü’nce ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

1- İdarenin; 

a) Adresi : Kırmızıtoprak Mah. M. Kemal Atatürk Cad. No: 59 

26020 Odunpazarı / ESKİŞEHİR 

b) Telefon ve faks numarası : 222 320 1042 - 222 335 1565 

c) Elektronik Posta Adresi : eskmerkezsat@gmail.com 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi : https://eskisehirism.saglik.gov.tr/ 

2- İhale konusu hizmetin; 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 (bir) adet Kafeterya ve Servis Sunum Alanının Kiraya 

Verilmesi Hizmeti 

b) Yapılacağı yer : Yunus Emre Devlet Hastanesi ile 2 Eylül Ek Hizmet 

Binası (Eski Hava Hastanesi) kantini alanları 

c) Süresi : Yer teslimi tarihinden itibaren 3 yıl (36 ay) 

3- İhalenin; 

a) Yapılacağı yer : Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü İhale Salonu Kırmızıtoprak 

Mah. M. Kemal Atatürk Cad. No: 59 Odunpazarı / 

ESKİŞEHİR 

b) Tarihi ve saati : 25.01.2022 Salı günü; saat: 10:00 

c) Muhammen Bedel, Geçici Teminat Miktarı: 

Sıra 

No 
Cinsi 

Yıllık Kiralamaya Esas Bedel 

(Muhammen Bedel) 

%15 Geçici 

Teminat Miktarı 

1 
Kafeterya ve Servis Sunum Alanının 

Kiraya Verilmesi Hizmeti 
1.502.280,00 TL. 225.342,00 TL. 

İhaleye gireceklerin 2886 sayılı Kanunun 5. ve 16. maddelerinde yazılı şartlara haiz 

olmaları şarttır. 

İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar:(Büyük zarfa(dış zarf) konulacak 

belgeler; Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu 

yazılır.) 

a) Tebligat için son 3 (üç) ay içerisinde alınmış İkametgâh Belgesi (Nüfus Müdürlüğü 

veya Muhtarlıktan alınan, e-Devlet üzerinden alınan belgede kabul edilecektir.) 
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b) b.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  

b.2.  Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki 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) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

d) İlk teklifler, şekli ve içeriği belirlenen teklif mektupları, bir zarfa konulup kapatıldıktan 

sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. 

Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir ve büyük zarfın içine 

konulacaktır. 

e) İstekliler; teklif verecekleri kantin hizmetlerinin kiraya verilmesi için tahmin edilen 

Yıllık Kiralamaya Esas Bedelin %15’inden az olmamak üzere(yukarıda belirtilen rakamdan) 

Eskişehir Defterdarlık İl Muhasebe Müdürlüğü’ne ait TAHSİLAT BANKA HESABI (T.C. 

ZİRAAT BANKASI MERKEZ ŞUBESİ) IBAN: TR69 0001 0001 1700 0010 0054 23 nolu 

hesaba geçici teminatın yatırıldığına dair dekont aslı(işin adı ve geçici teminat olduğu belirtilerek) 

veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda 26. maddesinde belirtilen diğer değerlerden Geçici 

Teminat verecekler. 

f) İş deneyim belgesi olarak; İstekliler son beş yıl içerisinde alınmış en az üç yıl ve en az 

600 yataklı bir sağlık tesisinde kantin ve/veya Kafeterya İşletmecisi olarak hizmet verdiğini 

gösteren resmi makamlarca onaylanmış bir belgeye sahip olacaktır. Söz konusu belgede hizmet 

verilen kamu kuruluşuna kira ve sözleşmeden kaynaklanan herhangi bir borcunun bulunmadığına 

dair ibarenin bulunması gerekmektedir. Bu belge de büyük zarfın içine konulacaktır. 

g) Yer görme belgesi, 

h) Kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmadığına dair belge, 

i) İhale tarihi itibariyle SSK ve vergi borcu olmadığına dair belgeler, 

j) Kısmi teklif verilmesi: Bu ihalede kısmi teklif verilemez. 

k) İhale doküman satış bedeli ve görülebileceği yer: Satış bedeli alınmayacaktır. 

Dokümanlara İdarenin satın alma biriminden ve/veya idarenin https://eskisehirism.saglik.gov.tr/ 

web adresinden ücretsiz ulaşılabilinecek. 

l) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesine haiz olan şahıslar doğrudan veya 

dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. 

m) İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta 

serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. 

    334/1-1 
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HİDROLİK GÜÇ ÜNİTESİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
Hidrolik Güç Ünitesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesinin (g) bendi 

kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet Alımları ve Yapım 
İşleri ile İlgili Yönetmelik’in 17. maddesine göre “Açık İhale Usulü” ihale edilecektir. İhaleye 
ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1- İdarenin 
a) Adı : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı 
b) Adresi : Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak Sokak  

No: 2   67090 Zonguldak 
c) Telefon ve Faks Numarası : 0372 259 4000 - 0372 259 1900 
ç) İhale Dokümanının Görülebileceği ve  
    Satın Alınabileceği Yer : 1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK 
     2-TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 

68. Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA 
d) Tekliflerin verileceği yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma Birimi 

Mithat Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 
ZONGULDAK 

e) Elektronik Posta Adresi : ttk@taskomuru.gov.tr 
2- İhale Konusu Alımın/Hizmetin 
a) Dosya No : 2244001 
b) İKN : 2022/5625 
c) Niteliği, Türü, Miktarı : Hidrolik Güç Ünitesi / 1 kalem 
ç) Teslim Yeri /  
    İşin Yapılacağı Yer : Yerli ve Yabancı Yükleniciler için: İlgili Müessesenin iş 

sahası. 
d) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlama süresi 

başlayacaktır. 
e) Teslim Tarihi/ İşin Süresi : 180 takvim günü 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Zonguldak 
b) Tarih ve saati : 14/02/2022 saat 15.00 
4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

Uygulanacak Kriterler: 
4.1.  İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir 
4.1.1. 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 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya sicil 
tasdiknamesi 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 
belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
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2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
4.1.3. İdari Şartname eki standart forma uygun geçici teminat mektubu veya idari 

şartname 29.1. maddede belirtilen teminatlar, 
4.1.4. İdari Şartnamenin 7.3 ve 7.4 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Alım 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 
4.1.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde Şartname ekinde yer alan standart forma uygun 

iş ortaklığı beyannamesi, 
4.1.7. Alt Yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
4.1.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 
belge, 

4.1.10. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında 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, 

4.1.11. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 
yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi. 

4.2.  İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı 
tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması 
zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan 
belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin 
sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, 
bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt 
edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler 
topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı) 
bendindeki belgeyi de sunması zorunludur. 7.1 inci maddenin (i) bendinde belge istenilmesi 
durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur. 

5- Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin taşıması Gereken 
Kriterler 

5.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
6-  Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği 

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 
6.1.  Firmalar teklif veya teslimat ile birlikte idari şartnamenin 7.7 maddesine uygun 

olarak aşağıdaki belgeleri verecektir; 
a) ATEX direktifine göre Avrupa Konseyince onaylanmış bir Akredite kuruluş tarafından 

tanzim edilen, sistemde bulunan tüm elektrikli elemanların (elektrik motorları, sensörler ve 
selenoid valfler vb.) grup-1 gazlı (metan) ortamlara uygunluğunu gösteren ve belge, (Belgenin 
üzerinde geçerlilik tarihine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyorsa belgeye ilave olarak belgenin 
verildiği tarih itibariyle geçerli olduğunu belirtilen akredite kuruluşun yazısı) 
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b) 2014/34/EU ye göre düzenlenmiş AB Uygunluk Beyanı (Declaration of conformity) 
Firma, belgeleri teslimat ile birlikte Kurumumuza teslim edecekse, bu durumu yazılı 

olarak beyan etmesi gerekmektedir. 
Bu belgeleri bulunmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 
6.2.  Firmalar, Teknik şartnamenin 2 ve 3. maddelerinde belirtilen hususlar ayrı ayrı, 

sırasına göre, eksiksiz ve tam olarak cevaplandırılacaktır. 
6.3. Bu madde boş bırakılmıştır. 
6.4. Bu madde boş bırakılmıştır. 
7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif; teklif edilen fiyatların en düşük 

olanıdır. Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında, yerli isteklilerin teklifleri ile yabancı 
isteklilerin tekliflerinin aynı baza getirilmesi amacıyla, yerli isteklilerin teslim yeri ve şartlarına 
göre yabancı isteklilerin aynı teslim ve şartlardaki ilave tüm masraflar (nakliye, sigorta, vergi vb.) 
yaklaşık olarak teklif bedeline ilave edilerek hesaplanacak döviz tutarı ihale tarihindeki TC 
Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirası’na çevrilerek değerlendirme yapılacaktır. 
Değişik döviz cinsinden yapılan teklifler ise ihale açılış tarihindeki TC Merkez Bankası çapraz 
kura göre eşitlenerek değerlendirme yapılacaktır. 

8- Bu ihalede Kısmi teklif verilmeyecektir. 
9- Bu ihaleye yerli ve yabancı isteklilere katılabilecektir. Ayrıntılı bilgiye idari 

şartnameden ulaşılabilir. 
10- 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. 

11- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif 
Alma Birimi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son 
teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz 

12- Fiyat avantajı uygulanması: Yerli malı teklif eden istekliye [ihalenin tamamında % 15 
(yüzdeonbeş) oranında] fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat 
avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini 
sunması zorunludur. 

Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı, Mal Alımı İhaleleri Uygulama 
Yönetmeliğinin 61 inci maddesi esas alınarak hesaplanacaktır. 

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

14- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim 
günüdür. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

15- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
16- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
16.1.  İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
16.2.  Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 416/1-1 
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ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

Elektrikli El Aletleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesinin (g) bendi 

kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet Alımları ve Yapım 

İşleri İle İlgili Yönetmelik’in 17. maddesine göre “Açık İhale Usulü” ihale edilecektir.  İhaleye 

ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

 

1-İdarenin  

a)Adı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi Başkanlığı  

b)Adresi Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak Sokak No:2 

67090 Zonguldak 

c)Telefon ve Faks Numarası 0372 259 47 81 – 0372 259 19 00 

ç) İhale Dokümanının 

Görülebileceği  ve Satın 

Alınabileceği Yer 

1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa Mahallesi 

Bülent Ecevit Cad. No:125 ZONGULDAK 

2-TTK  Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 68. 

Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA 

d)Tekliflerin verileceği yer TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma Birimi 

Mithat Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No:125 

ZONGULDAK 

e)Elektronik Posta Adresi humeyra.kapsuk@ taskomuru.gov.tr 

2-İhale Konusu Alımın/ 

Hizmetin 

 

a)Dosya No 2128504 

b)İKN 2022/5642 

c)Niteliği, Türü, Miktarı Elektrikli El Aletleri Mal alımı – 4 Kalem 

ç)Teslim Yeri / İşin 

Yapılacağı Yer 

Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellim 

İşleri Şube Müdürlüğü ambarı/ZONGULDAK 

d)İşe Başlama Tarihi Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından yüklenicinin 

kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe 

başlama talimatının tebliğinden itibaren teslim süreleri 

başlayacaktır. 

e)Teslim Tarihi/ İşin Süresi İşe başlanmasını müteakip 45 takvim günüdür. 

3-İhalenin   

a)Yapılacağı Yer TTK Satınalma Dairesi Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK 

b)Tarih ve saati 19.01.2022 Çarşamba  günü saat : 15:00 

 

4-İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

Uygulanacak Kriterler : 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir 
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4.1.1. 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 

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya sicil 

tasdiknamesi 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası  

belgesi; 

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.3. İdari Şartname eki standart forma uygun geçici teminat mektubu veya idari 

şartname 29.1. maddede belirtilen teminatlar, 

4.1.4. İdari Şartnamenin 7.3 ve 7.4 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Alım 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde Şartname ekinde yer alan standart forma uygun 

iş ortaklığı beyannamesi,   

4.1.7. Alt Yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge,  

4.1.10. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında 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, 

4.1.11. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 

yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi. 

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı 

tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması 

zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan 

belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin 

sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, 
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bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt 

edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler 

topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı) 

bendindeki belgeyi de sunması zorunludur. 7.1 inci maddenin (i) bendinde belge istenilmesi 

durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur. 

5-Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin taşıması Gereken 

Kriterler  

5.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

6-Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği 

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 

6.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

7-Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır. 

8-Bu ihalede kısmi teklif verilebilecektir. İhale konusu işe ilişkin işin her kaleme ya da 

istenen kalemlere teklif verilebilir, ancak kalemin tamamı için birim fiyat teklif verilecektir. 

9-Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir. Ayrıntılı bilgiye idari şartnameden ulaşılabilir 

10-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. 

11-Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif 

Alma Birimi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son 

teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz 

12-Fiyat avantajı uygulanması: Yerli malı teklif eden istekliye [ihalenin tamamında % 15 

(onbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat 

avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini 

sunması zorunludur. 

Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı, Mal Alımı İhaleleri Uygulama 

Yönetmeliğinin 61 inci maddesi esas alınarak hesaplanacaktır. 

13-İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

14-Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim 

günüdür. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

15-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

16-Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

16.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

16.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 

 300/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince, Doktor Öğretim Üyesi istihdam edilecektir. İlana 

konu olan kadrolar tam zamanlıdır. 

Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylardan İstenen Evraklar: 

Başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi, 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların dilekçeleri ekinde YÖK formatlı 

özgeçmiş, kimlik fotokopisi, 2 adet fotoğraf, noterden tasdikli lisans, yüksek lisans, doktora 

belgesi (Yurt dışından alınmış olan diplomaların denklik belgesi) ile bilimsel çalışma ve 

yayınlarını kapsayan CD ortamında 4 adet ve basılı 1 takım dosya, Üniversitemiz 

https://www.alanyahep.edu.tr sayfasında yayımlanan Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi 

Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönergesi ekinde yer alan değerlendirme ölçütleri 

formunun aday tarafından doldurulmuş ve imzalanmış hali, Eğitim dili Türkçe olan bölümlerimiz 

için İngilizce dilinden en az 65 puan alındığını gösterir, YÖK tarafından kabul edilen merkezi 

yabancı dil sınavı veya eşdeğeri kabul edilen sınav sonuç belgesi ile birlikte Üniversitemiz İnsan 

Kaynakları Müdürlüğü’ne başvuru yapmaları gerekmektedir. 

Not: Başvurular şahsen veya posta yoluyla, aşağıda belirtilen adrese yapılacaktır. 

Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. 

Duyuru Başlama Tarihi : 11.01.2022 

Son Başvuru Tarihi : 25.01.2022 

Başvuru Adresi: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Cikcilli Mah. Saraybeleni 

Cad. No:7 07400 Alanya 

Fakülte/Bölüm Unvan 
Kadro 

Sayısı 
Özel Şart 

Mimarlık Fakültesi 

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 

Bölümü (Türkçe) 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

2 

İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre 

Tasarımı alanlarının birinde doktora/sanatta

yeterlilik derecesine sahip olmak. 

 370/1-1 

—— • —— 
İstanbul İli Fatih Belediye Başkanlığından: 

DÜZELTME İLANI 

10 Ocak 2022 tarih 31715 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

“İstanbul Kara Surları Topkapı Kaleiçi Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması” ilanımızda yer alan 

Banka Hesap Bilgisi bölümü aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. 

Banka Hesap Bilgisi 

Hesap Alıcı Adı: Fatih Belediye Başkanlığı 

Banka Şubesi: Vakıfbank Vatan Caddesi 

IBAN: TR 89 0001 5001 5800 7287 9813 05 

Açıklama: "TOPKAPI" (Ad, Soyad ve TC numarası belirtilecek.) 

 470/1-1 
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Kayseri Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

30.12.2021 tarihli ve 31705 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

öğretim elemanı alım ilanımızda yer alan 1013 no.lu ilanın açıklama kısmı aşağıdaki şekilde 

düzeltilmiştir. 

İlanda düzeltme tarihine kadar yapılan başvurular da geçerli olup, bahse konu ilanın 

(İlan No: 1013) son başvuru tarihi 18.01.2022 tarihine kadar uzatılmıştır. 

İLAN 

NO 
BİRİMİ 

BÖL/ABD/ASD/ 

PROG 
UNVAN DRC ADET AÇIKLAMA 

1013 

Tomarza 

Meslek 

Yüksekokulu 

Yapı Denetimi 
Öğretim 

Görevlisi 
4 1 

İnşaat Mühendisliği Bölümü Mezunu Olmak. 

İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalında Tezli 

Yüksek Lisans Yapmış Olmak. 

İlan olunur. 

 455/1-1 

—— • —— 

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

31.12.2021 tarihli ve 31706 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

Üniversitemizin öğretim elemanı alımına ilişkin aşağıdaki tabloda Unvan, Birim, Bölüm, 

Anabilim Dalı/Programı belirtilen ilanların (İlan No: 2021-01/05) (İlan No: 2021-01/08) 

açıklaması, aşağıda belirtilen şekilde düzeltilmiştir. 

İLAN NO BİRİMİ BÖLÜMÜ 

ANABİLİM DALI/ 

PROGRAM 

UNVANI DERECE ADET AÇIKLAMA 

2021-01/05 

REKTÖRLÜK 

(BİLGİ İŞLEM DAİRE 

BAŞKANLIĞINDA 

GÖREVLENDİRİLMEK 

ÜZERE) 

  

ÖĞRETİM 

GÖREVLİSİ 

(UYGULAMALI 

BİRİM) 

5 1 

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ, 

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ 

ALANLARININ BİRİNDEN LİSANS 

MEZUNU OLMAK, ALANINDA 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS YAPMIŞ 

OLMAK, DERİN ÖĞRENME 

YÖNTEMLERİ KONUSUNDA 

ÇALIŞMALARI OLMAK 

2021-01/08 

REKTÖRLÜK 

(UZAKTAN EĞİTİM 

UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA 

MERKEZİ’NDE 

GÖREVLENDİRİLMEK 

ÜZERE) 

  

ÖĞRETİM 

GÖREVLİSİ 

(UYGULAMALI 

BİRİM) 

5 1 

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ 

MEZUNU OLMAK, EĞİTİM 

YÖNETİMİ ALANINDA DOKTORA 

YAPIYOR OLMAK, LİSANS 

MEZUNİYETİ SONRASI ALANINDA 

EN AZ 10 YIL DERS VERME 

TECRÜBESİNE SAHİP OLMAK. 

 460/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 447/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 479/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 475/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 476/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 483/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 484/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 485/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 486/1-1 
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İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret Anonim Şirketinden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 478/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 474/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 461/1-1 
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TCDD 5. Bölge Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 442/1-1 
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Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden: 

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI 

I. SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER 

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığında istihdam edilmek üzere;  

Çalıştırılacak Pozisyonun Unvanı ve Sayısı: "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük 

Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller 

Hakkında Yönetmelik"in 8. maddesi uyarınca Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda 

istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere sözlü sınavla toplam 7 (yedi) personel 

alınacaktır. 

KPSS Puanının Türü ve Geçerlilik Yılı: ÖSYM tarafından 2020-2021 yılında yapılan 

Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 (B) puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan 

veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir) ile yabancı dil puanının 

yüzde otuzunun (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir) toplamı 

esas alınarak, genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, sınava katılma şartlarını taşıyan ve 

usulüne uygun olarak başvuranlar arasından yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan 

başlamak üzere sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday giriş sınavına 

alınacaktır. (Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması 

halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilir.)  

Adaylar, ilan edilen pozisyonların her ikisi için de başvuruda bulunabileceklerdir. Sınava 

alınacak adayların listesi http://personeldb.ankara.edu.tr adresinde ilan edilecektir. 

Unvan Adet Ücret Çalışma Süresi

Yazılım Geliştirme Uzmanı (A) 4 Aylık Brüt Sözleşmeli Ücretinin 2 katı Tam Zamanlı 

Yazılım Geliştirme Uzmanı (B) 1 Aylık Brüt Sözleşmeli Ücretinin 3 katı Tam Zamanlı 

Sistem Yöneticisi 1 Aylık Brüt Sözleşmeli Ücretinin 3 katı Tam Zamanlı 

Kıdemli Sistem Uzmanı 1 Aylık Brüt Sözleşmeli Ücretinin 4 katı Tam Zamanlı 

II. BAŞVURU İŞLEMLERİ 

Başvuruda bulunacaklar bu ilanın Resmi Gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün 

içerisinde; 

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığının 

(https://pbs.ankara.edu.tr/basvuru) web sayfasından 11/01/2022-25/01/2022 tarihleri arasında saat 

23:59:59’a kadar sadece online başvuru yapılacaktır. 

Adayların şahsen veya posta yoluyla yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir. 

III. SINAV TARİHİ VE YERİ 

Sözlü sınav 15/02/2022 tarihinde saat 10:00 Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Beşevler 10. 

Yıl Yerleşkesi/Ankara adresinde yapılacaktır. 

IV. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI 

A- GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER): 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları 

taşımak, 

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri 

mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt 

dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 
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c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik 

bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji 

üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara 

denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından 

mezun olmak. 

Yazılım Geliştirme Uzmanı (B), Sistem Yöneticisi, Kıdemli Sistem Uzmanı kadrolarına 

başvuracak adayların, Maliye Bakanlığı'nın vizesi doğrultusunda Genel Şartlar (Nitelikler) 

başlığının (b) maddesinde belirtilen bölümlerden mezun olması gerekmektedir. 

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya 

büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda, son başvuru tarihi itibariyle 

ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık 

mesleki tecrübeye sahip olmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 

sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı 

Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal 

güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği 

belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.),Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ 

yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az 

ikisini bildiğini belgelemek. 

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi 

sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek, 

f) Hizmetin gerektirdiği nitelikler ile muhakeme, temsil, yeni teknolojileri takip etme, 

öğrenme ve araştırma, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme, analitik düşünebilme, takım 

çalışmasına yatkın olma ve iletişim becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposuna ayak 

uydurabilme ve belgelemeye (dokümantasyon) önem vererek belgeleme yeteneklerine sahip 

olmak. 

B- ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER): 

Başvuru genel şartlarına ilave olarak başvurulacak pozisyonlar için aşağıdaki özel şartlar 

aranacaktır. 

1- Yazılım Geliştirme Uzmanı (A): (4 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme ücret 

tavanının 2 katı kadar ücret tahsisli kadro için 2 katı ücret ödenecektir.) 

a) ASP.NET MVC veya ASP.NET Core MVC teknolojilerini iyi derecede bilmek, 

b) C# programlama dilini ve .NET Framework (4.0 ve üzeri) kütüphanesini iyi derecede 

bilmek (Bu dil ile en az 1 büyük ölçekli projede çalışmış olmak), 

c) Javascript frameworkleri (Angular, React, Vue vb), HTML, CSS gibi Front-End 

teknolojileri konusunda tecrübeli olmak, 

d) Nesne yönelimli programla, tasarım kalıpları, SOLID prensipleri ve temiz kod yazma 

kavramları hakkında bilgi sahibi olmak, 

e) Geniş ölçekli MSSQL, Oracle, PostgreSQL veri tabanlarından en az biri ile entegre 

uygulama geliştirmiş olmak, 

f) Yazılım yaşam döngüsünü iyi derecede bilmek ve dokümantasyonunu yapabilmek,  

g) Güvenli yazılım geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak, 

h) Web servisleri, SOAP, REST, WCF ve Web API konularında tecrübe sahibi olmak, 

i) Çevik yazılım geliştirme metodolojileri hakkında bilgi sahibi olmak, 
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j) TFS, Azure DevOps, Git gibi versiyon kontrol sistemleri ile proje geliştirme konusunda 

tecrübeli olmak, 

k) Ekip çalışmasına uygun, disiplinli, yeni teknolojileri öğrenmeye meraklı ve çözüm 

odaklı olmak, 

2- Yazılım Geliştirme Uzmanı (B): (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme ücret 

tavanının 3 katı kadar ücret tahsisli kadro için 3 katı ücret ödenecektir.) 

a) ASP.NET MVC veya ASP.NET Core MVC, Web API teknolojilerini iyi derecede 

bilmek, 

b) C# programlama dilini ve .NET Framework (4.0 ve üzeri) kütüphanesini iyi derecede 

bilmek (Bu dil ile yazılım geliştirmede en az 3 yıl tecrübeli ve en az 2 büyük ölçekli projede 

çalışmış olmak), 

c) Javascript frameworkleri (Angular, React, VueJS vb), HTML, CSS gibi Front-End 

teknolojileri konusunda tecrübeli olmak, 

d) Nesne yönelimli programla, tasarım kalıpları, SOLID prensipleri ve temiz kod yazma 

kavramları hakkında bilgi sahibi olmak, 

e) Yazılım yaşam döngüsünü iyi derecede bilmek ve dokümantasyonunu yapabilmek,  

f) İlişkisel veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu hakkında bilgi sahibi olmak, 

geniş ölçekli MSSQL, Oracle, PostgreSQL veri tabanlarından en az biri ile entegre uygulama 

geliştirmiş olmak, 

g) Web servisleri, SOAP, REST ve WCF konularında tecrübe sahibi olmak, 

h) Mikroservis mimarisi hakkında bilgi sahibi olmak, 

i) RabbitMQ, Apache Kafka gibi kuyruk yönetimi araçlarının kullanımı ve yönetimi 

konusunda bilgi sahibi olmak, 

j) Cross-platform uygulama geliştirmeye imkan sağlayan (Flutter, ReactNative, Xamarin 

vb.) framework kütüphanelerinden en az birinde tecrübe sahibi olmak.  

k) Test güdümlü programlama konusunda bilgi sahibi olmak, 

l) Yoğun kullanıcı yükü altında çalışan sistemlerde, güvenli ve performansı yüksek kod 

yazabilme konusunda bilgili ve tecrübeli olmak,  

m) Çevik yazılım geliştirme metodolojileri hakkında tecrübe sahibi olmak, 

n) TFS, Azure DevOps, Git gibi versiyon kontrol sistemleri ile proje geliştirmiş ve CI-CD 

(Continuous Integration-Continuous Delivery) konusunda bilgili ve tecrübeli olmak, 

o) Ekip çalışmasına uygun, disiplinli, yeni teknolojileri öğrenmeye meraklı ve çözüm 

odaklı olmak. 

3- Sistem Yöneticisi: (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme ücret tavanının 3 katı 

kadar ücret tahsisli kadro için 3 katı ücret ödenecektir.) 

a) En az 1.000 (bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan orta ve büyük ölçekli 

kurum ya da işletmelerde sistem yöneticisi veya sistem mühendisi olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış 

olmak ve belgelemek, 

b) Microsoft Windows Sunucularında (2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019, 2022) bakım, 

izleme, yapılandırma, sıkılaştırma, başarım artırma ve sorun çözümlemeleri konularında bilgi ve 

deneyim sahibi olmak, 
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c) Linux sunucu işletim sistemlerinin (RHEL, Debian, Suse) kurulum, yapılandırma, 

sıkılaştırma, izleme, başarım artırma ve sorun çözümlemeleri konularında hakkında bilgi ve 

deneyim sahibi olmak, 

d) Microsoft Windows sunucu işletim sistemlerinde Active Directory, WSUS, CIFS 

servisleri için kurulum, yapılandırma, yönetim, izleme ve sorun çözümleme konularında bilgi ve 

deneyim sahibi olmak, 

e) Sunucu donanımları ve yapılandırmaları (Bant dışı yönetim (OOBM), disk 

teknolojileri, ethernet, hba, raid vb.) hakkında tecrübe sahibi olmak, 

f) Sunucu sanallaştırma (VMware) ve konteyner teknolojileri hakkında bilgi ve deneyim 

sahibi olmak, 

g) Depolama, yedekleme ve replikasyon sistemleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi 

olmak, 

h) Yük Dengeleme Sistemleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak, 

i) Web ve uygulama sunucusu yazılımları(IIS, apache) performans ve izleme konularında 

bilgi sahibi olmak,  

j) Açık kaynak eposta sistemleri (postfix, dovecot, policyd) ve eposta protokolleri (SPF, 

DKIM, DMARC) hakkında bilgi sahibi olmak, 

k) e-posta ağ geçidi yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak, 

l) DNS,DHCP, WSUS, File Server, Proxy, Radius servisleri hakkında bilgi ve deneyim 

sahibi olmak, 

m) Log yönetimi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak, 

n) Bash, PHP, Python, Perl veya Powershell betik dilleri konusunda bilgi ve deneyim 

sahibi olmak, 

o) ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi (BGYS) standardı uygulamalarında bilgi 

sahibi olmak. 

4- Kıdemli Sistem Uzmanı: (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme ücret tavanının 

4 katı kadar ücret tahsisli kadro için 4 katı ücret ödenecektir.) 

a) En az 5.000 (beş bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan orta ve büyük 

ölçekli kurum ya da işletmelerde sistem yöneticisi veya sistem mühendisi olarak en az 10 (on) yıl 

çalışmış olduğunu belgelemek, 

b) Microsoft Windows Sunucularında (2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019, 2022) bakım, 

izleme, yapılandırma, sıkılaştırma, başarım artırma ve sorun çözümlemeleri konularında ileri 

seviye bilgi ve deneyim sahibi olmak, 

c) Linux sunucu işletim sistemlerinin (RHEL, Debian, Suse) kurulum, yapılandırma, 

sıkılaştırma, izleme, başarım artırma ve sorun çözümlemeleri konularında hakkında ileri düzeyde 

bilgi ve deneyim sahibi olmak, 

d) VMware Sanallaştırma sistemlerinin kurulum, yapılandırma ve yönetim süreçlerinde en 

az 5 (beş) yıl bilgi ve deneyim sahibi olmak,  

e) VMware Certified Professional (VCP) Sertifikasına sahip olmak veya eğitimini aldığını 

belgelemek, 

f) Microsoft Active Directory sıkılaştırma, GPO vb. konularda bilgi ve deneyim sahibi 

olmak, 
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g) Sunucu donanımları ve yapılandırmaları (Bant dışı yönetim (OOBM), disk 

teknolojileri, ethernet, hba, raid vb.) hakkında deneyim sahibi olmak, 

h) Güvenlik Duvarı, IPS, IDS, İçerik Filtreleme, Anti virüs, Antispam, e-posta güvenliği, 

e-posta Ağ Geçidi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

i) Docker, Kubernates, CI/CD araçları konularında bilgi sahip olmak, 

j) Temel güvenlik sistemleri (SIEM, Güvenlik Duvarı, Saldırı Tespit Sistemi, Eposta 

Güvenliği Sistemi, DDoS Atak Engelleme Sistemi, SSL Şifreleme Sistemi, donanım güvenlik 

modülü (HSM)) konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak, 

k) Yük Dengeleme Sistemleri ve Web Uygulama Güvenlik Duvarı Sistemleri hakkında 

bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

l) Yüksek ölçekli disk sistemlerinin yapılandırılması, yönetilmesi, veri alanlarının tahsisi, 

storage sanallaştırma konularında en az 5 (beş) yıl deneyime sahip olmak, bunların mevcut 

sistemler ile ilişkilerini kurabilmek ve yönetebilmek, 

m) Linux LVM, Windows Storage Spaces, Oracle ASM yapılarında mantıksal hacim 

alanları oluşturma, yapılandırma ve değişikliklerini yapabilme, disk genişletme ve daraltma 

işlemlerini uygulama konusunda tecrübe sahibi olmak, 

n) Açık kaynak eposta sistemleri (postfix, dovecot, policyd) ve eposta protokolleri (SPF, 

DKIM, DMARC) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

o) DNS,DHCP, WSUS, File Server, Proxy, Radius servisleri hakkında kurulum, 

yapılandırma ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak, 

p) Felaketten kurtarma merkezi sistemleri kurulum ve idamesinde bilgi ve tecrübe sahibi 

olmak, 

q) Fiziksel ve sanal sunucu cluster yapılandırma ve yönetimi konusunda bilgi sahibi 

olmak, 

r) Replication ve yedekleme konularında (Veeam, netbackup, vsphere replication ) ileri 

düzeyde bilgi sahibi olmak, 

s) Log yönetimi, logların anlamlandırılması ve Regex kullanımı konusunda bilgi sahibi 

olmak, 

t) Depolama ağları (Storage Area Network - SAN) anahtar kurulum, yapılandırma, 

güncelleme ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

u) PostgreSQL, Mysql, Mariadb, MS SqlServer, Oracle RAC veri tabanı sistemleri 

hakkında ve bu sistemlerin kümelenmesi (cluster) ve yüksek erişilebilirliği (HA) konularında ileri 

seviye bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

v) Bash, PHP, Python, Perl, Powershell betik dilleri konusunda ileri düzeyde bilgi ve 

deneyim sahibi olmak, 

w) Sunucu, ağ ve uygulama izleme ve yönetim sistemlerinde (ansible, zabbix, cacti, 

grafana, vrops, veeam one, mrtg vb.) kurulum, yapılandırma, izleme, başarım artırma ve sorun 

giderme konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak, 

x) Yoğun kullanıcı yükü altında çalışan uygulama sunucularının (IIS, Nginx, Apache, 

Tomcat, Wildfly, Weblogic) yapılandırılması, sıkılaştırılması ve yönetimi konusunda bilgi ve 

deneyim sahibi, 

y) Sızma testleri, yük testleri, zafiyet taraması ve zafiyet yönetimi konularında bilgi ve 

deneyim sahibi olmak, 
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z) LDAP protokolü ve LDAP tabanlı programlama konusunda bilgi ve deneyim sahibi 

olmak, 

aa) ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi (BGYS) standardı uygulamalarında aktif 

görev almış olduğunu belgelemek, 

bb) Bilişim Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi (ITIL), Yetenek Olgunluk Model 

Entegrasyonu (CMMI) hakkında bilgi sahibi olduğunu belgelemek, 

cc) Siber Olaylara Müdahale Ekibinde (SOME) aktif görev almış olduğunu belgelemek,  

dd) Güvenli Yazılım Geliştirme konusunda bilgi sahibi olduğunu belgelemek. 

V. SİSTEME YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER: 

1- Güncel programlama dillerinden en az iki tanesine ilişkin belge veya belgeler 

(Transkript belgesi de kabul edilecektir), 

2- Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya 

büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda mesleki tecrübeye ilişkin kaşe ve 

ıslak imza ile onaylanmış hizmet belgesi veya belgeler (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; 

bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin 

(B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile 

özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim 

personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır), 

3- Başvuruda bulunulan pozisyonda çalışıldığını gösterir belgenin kontrolü amacıyla 

https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu adresinden alınan barkodlu belge, 

4- Fotoğraflı ve detaylı özgeçmiş. 

Adayların başvuruda bulundukları her bir pozisyon için istenilen belgeleri sisteme tek tek 

yüklemeleri gerekmektedir. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksiklerden adaylar sorumlu 

olacaktır. 

VI. SINAVIN ŞEKLİ VE SINAV KONULARI 

SINAVIN ŞEKLİ: 

Sınav sözlü olarak mesleki bilgiyi ölçer nitelikte gerçekleştirilecektir. 

SINAV KONULARI: 

Özel şartlar bölümündeki konular. 

VII. DEĞERLENDİRME 

Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almış 

olmak şarttır. Başarı sırasına göre en yüksek puan alan aday sınavı kazanmış kabul edilecektir. 

Sınavı kazanan adayların gerekli şartları taşımadığının anlaşılması, atanmaktan vazgeçmesi veya 

atandığı halde göreve başlamaması halinde atama yapılmak üzere asil aday sayısı kadar yedek 

belirlenecektir. 

VIII. ATAMA İÇİN İSTENİLEN BELGELER 

1- Dilekçe, 

2- Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği, (Belge aslının ibraz edilmesi halinde 

fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır) 

3- Yabancı okul mezunları için denklik belgesi aslı veya onaylı örneği, (Belge aslının 

ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır) 

4- Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir 

belge, 
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5- Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (e) maddesinde belirtilen en az iki güncel 

programlama dilini bildiğini gösterir belge, 

6- Her bir pozisyon için Özel Şartlarda (Nitelikler) istenilen sertifikalar ile tecrübe veya 

deneyimi gösteren belgeler, 

7- KPSS sonuç belgesi internet çıktısı, (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen 

adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir) 

8- İngilizce Dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) alınan puanı veya 

bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen 

YDS dengi puanı gösterir belge, (Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak 

değerlendirilir) 

9- T.C. Kimlik Kartı onaylı örneği, (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi 

Kurumumuzca onaylanacaktır) 

10- 4 adet fotoğraf, 

11- Mal Bildirim Beyannamesi, (Sözleşmeli Personel Bürosundan temin edilecektir) 

12- Beyan Formu, (Sözleşmeli Personel Bürosundan temin edilecektir) 

13- Adli Sicil Kaydı (e-devlet çıktısı) 

Atanmaya hak kazanan aday, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 7 iş günü içerisinde 

istenilen belgeleri tamamlayarak Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı 

Sözleşmeli Personel Şubesi Beşevler 10. Yıl Yerleşkesi / ANKARA adresine teslim etmesi 

gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen aday hakkını 

kaybeder. 

IX. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ 

Sınav sonuçları sınav komisyonunca Üniversitemiz http://personeldb.ankara.edu.tr 

adresinde ilan edilerek duyurulacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların 

müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. 

Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. 

X. ÜCRET 

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin 

(B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının (8.772,86 TL 2022 Ocak ayı 

ücret zammı ilave edilecektir.) ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı 

sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve 

ödeme yapmaya yetkilidir. 

XI. DİĞER HUSUSLAR 

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere 

T.C. Kimlik Kartı örneği veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesini 

yanlarında bulunduracaklardır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine 

herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ: 

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı, Sözleşmeli Personel Şubesi  

Tel: 0 (312) 212 60 40 Dâhili: 2013 veya 2059 

 417/1-1 
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Antalya İli Kumluca Belediye Başkanlığından: 
ZABITA MEMURU ALIM İLANI 

Kumluca Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi 
olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, 
sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak 
kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır. 

Sıra 
Kadro 
Unvanı 

Sınıfı Derecesi Adedi Niteliği Cinsiyeti 
KPSS 
Puan 
Türü 

KPSS
Taban
Puanı

1 
Zabıta 

Memuru 
GİH 8/9/10 5 

Lisans düzeyinde Eğitim 
veren programların 

herhangi birinden mezun 
olmak. 

Erkek/Kadın
KPSS 

P3 
60 

2 
Zabıta 

Memuru 
GİH 8/9/10 5 

Ön lisans düzeyinde 
Eğitim veren 

programların herhangi 
birinden mezun olmak. 

Erkek/Kadın
KPSS 
P93 

60 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI 
Kumluca Belediye Başkanlığının yukarıda belirtilen boş zabıta memuru kadroları için 

yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir. 
1- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI 
İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki 
genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir. 

1.Türk 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 karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 

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

5.Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak. 
6.İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. 
2- BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI 
1.İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu 

öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak 
unvanın karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak. 

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

3.657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra 
Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru 
kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla 
olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak, 1 
metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. (Boy ve kilo 
tespitleri belediyemizce başvuru evrakları teslim alınmadan önce yapılacaktır.) 

4.Sınavının yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. 
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3- BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER 

Başvuru sırasında; 

1.Başvuru Formu (Belediyemizin internet internet sayfasından www.kumluca-bld.gov.tr 

adresi üzerinden temin edilecektir.) 

2.Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere 

fotokopisi. 

3.Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, e-Devlet'ten alınan 

kare kodlu ve barkod numaralı olan mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 

belediyemizce tasdik edilebilir.) 

4.Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı 

ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)  

5.KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu çıktısı. 

6.Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge. 

7.Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 

8.3 adet fotoğraf (1 adedi Başvuru formuna yapıştırılacak.) 

4- BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ 

Adaylar, sözlü ve uygulama sınava katılabilmek için; 

1.Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 14/02/2022’den 16/02/2022 günü mesai bitimine 

kadar (mesai günlerinde saat 09:00-16:30 arasında) Merkez Mah. Halil Çıvgın Cd. No:5 

Kumluca/ Antalya adresinde Kumluca Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne 

teslim etmeleri gerekmektedir. 

2.Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul 

edilmeyecektir. 

3.Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4.Başvuru sırasında HES kodu sorgulaması yapılıp, sonrasında boy kilo ölçümü 

yapılacaktır. 

5- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 

İLANI 

1.T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar 

KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her 

bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır. 

2.Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava 

çağrılacaktır. 

3.Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 

başvuruların değerlendirilmesine müteakip, 21/02/2022 tarihinde Belediyemizin www.kumluca-

bld.gov.tr resmi internet sayfasından ilan edilecektir. Başvuruları kabul edilip sınava çağırılan 

adaylar, Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin 

bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi”ni Kumluca Belediyesi resmi internet sayfasından 

www.kumluca-bld.gov.tr adresinden veya Kumluca Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim 

Müdürlüğünden şahsen başvurarak Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ile temin edecekler. 

Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. 

4.Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde 

bulunulmayacaktır. 
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6- SINAVIN TÜRÜ YERİ, ZAMANI VE KONULARI 
Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup; sözlü sınav 

28/02/2022- 01/03/2022 tarihleri arasında, Uygulamalı Sınav 02/03/2022 tarihinde yapılacaktır. 
Sınavlar Saat 09:00’da başlayacaktır. Sözlü Sınav Merkez Mah. Halil Çıvgın Cd. No:5 Kumluca/ 
Antalya adresinde Belediyemiz ana hizmet binasında, Uygulamalı Sınav Adnan Menderes Bulvarı 
Karatepe Stadı Kumluca/Antalya’da adresinde yapılacaktır. Sözlü ve uygulama sınav aynı gün 
içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir. Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan 
edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar sınav 
hakkını kaybetmiş sayılacaktır. 

Sınav Konuları: 
a)Sözlü Sınav; 
- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 
- Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 
- Mahalli İdareler İle İlgili Temel Mevzuat, 
konularını kapsayacaktır. 
b)Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile 

sportif dayanıklılık gibi özelliklerinin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır. 
7- SINAV DEĞERLENDİRME- SONUÇLARA İTİRAZ 
a) Sözlü sınav; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 657 

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

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

c) Sınavda değerlendirme; sözlü sınavın %50’si, uygulamalı sınavın %50’si alınarak sınav 
puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda 
başarılı sayılmak için her iki sınavın ortalamasının en az 60 puan olması şarttır.  

d) Adayların atamaya esas başarı puanı, bu maddenin (c) bendinde belirtilen sınav puanı 
ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet 
adresinde ilan edilecektir. 

e) Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek 
olana öncelik tanınır. 

f) En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl 
aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri 
Belediyemizin internet sayfasından  (www.kumluca-bld.gov.tr) ilan edilecektir. 

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

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

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyemizin internet adresinde (www.kumluca-
bld.gov.tr) ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu 
tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. 

İlan olunur. 290/1-1 
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Harran Üniversitesi Rektörlüğünden: 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Üniversitemiz Birimlerinde ve Hastanelerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı 

Kararnameye ekli 28/06/2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli 

Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan Ek 2. 

maddesinin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda 

belirtilen pozisyonlarda toplam 107 (yüz yedi) adet (özel bütçeden) sözleşmeli personel 

alınacaktır. 

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN 

Nitelik 

Kodu 
Unvanı Öğrenim 

KPSS Puan 

Türü 

Kadro 

Sayısı 
Aranan Nitelikler 

HM 01 Hemşire Lisans KPSS (P3) 20 
Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik Bölümü Lisans 

mezunu olmak. 

HM 02 Hemşire Lisans KPSS (P3) 12 

Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik Bölümü Lisans 

Mezunu Olmak ve Belgelendirmek Kaydıyla Lisans 

Mezuniyetinden Sonra En Az 1 (bir) Yıl Hastanede Hemşire 

Olarak Çalışmış Olmak. (Adayların Çalıştığı Kurumdan 

Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından 

Sigorta Döküm Belgesi İbraz Etmeleri Gerekmektedir.) 

HM 03 Hemşire Lise KPSS (P94) 10 
Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun 

olmak. 

HM 04 Hemşire Lise KPSS (P94) 10 

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun 

olmak ve Belgelendirmek Kaydıyla En Az 1 (bir) Yıl Hastanede 

Hemşire Olarak Çalışmış Olmak. (Adayların Çalıştığı 

Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu 

Başkanlığından Sigorta Döküm Belgesi İbraz Etmeleri 

Gerekmektedir.) 

EC 01 Eczacı* Lisans 
KPSS şartı 

aranmamaktadır 
1 

Yükseköğretim Kurumlarının Eczacılık Bölümü lisans mezunu 

olmak. 

BY 01 Biyolog Lisans KPSS (P3) 1 

Yükseköğretim Kurumlarının Biyoloji, Tıbbi Biyolojik Bilimler, 

Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji, 

Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji, Moleküler 

Biyoteknoloji, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji lisans 

programlarının birinden mezun olmak. Belgelendirmek 

Kaydıyla Lisans Mezuniyetinden sonra Metabolizma 

Laboratuvarında En Az 3 (üç) Yıl çalışmış olmak. (Adayların 

Çalıştığı Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik 

Kurumu Başkanlığından Sigorta Döküm Belgesi İbraz Etmeleri 

Gerekmektedir.) 

Metabolizma Laboratuvar cihazları (LC- MS/MS, GC-MS) 

Eğitim belgesine sahip olmak. 
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BY 02 Biyolog Lisans KPSS (P3) 1 

Yükseköğretim Kurumlarının Biyoloji, Tıbbi Biyolojik Bilimler, 

Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji, 

Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji, Moleküler 

Biyoteknoloji, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji lisans 

programlarının birinden mezun olmak. Belgelendirmek 

Kaydıyla Lisans Mezuniyetinden sonra Tüberküloz 

Laboratuvarında En Az 3 (üç) Yıl çalışmış olmak. (Adayların 

Çalıştığı Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik 

Kurumu Başkanlığından Sigorta Döküm Belgesi İbraz Etmeleri 

Gerekmektedir.) Tüberküloz Laboratuvarı Uygulamalı Eğitim 

belgesine sahip olmak. Versatrek (VTI) Tüberküloz Kültür 

Cihazı uygulamalı kullanıcı eğitim belgesine sahip olmak. 

DYS 01 Diyetisyen Lisans KPSS (P3) 2 
 Yükseköğretim Kurumlarının Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

mezunu olmak. 

ST 01 
Sağlık 

Teknikeri 

Ön 

lisans 
KPSS (P93) 5 

Yükseköğretim Kurumlarının Ağız Diş Sağlığı veya Ağız ve 

Diş Sağlığı Ön lisans Programlarının birinden mezun olmak. 

LBR 01 Laborant 
Ön 

lisans 
KPSS (P93) 2 

Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Laboratuvar veya Tıbbi 

Laboratuvar Teknikleri Ön lisans Programlarının birinden 

mezun olmak. 

RT 01 
Röntgen 

Teknisyeni 

Ön 

lisans 
KPSS (P93) 3 

Yükseköğretim Kurumlarının Radyoloji veya Tıbbi 

Görüntüleme Teknikleri Ön lisans mezunu olmak. 

MÜH 01 Mühendis Lisans KPSS (P3) 1 
Yükseköğretim Kurumlarının İnşaat Mühendisliği Bölümü 

mezunu olmak. 

MÜH 02 Mühendis Lisans KPSS (P3) 1 

Yükseköğretim Kurumlarının Makine Mühendisliği Bölümü 

mezunu olmak. Belgelendirmek Kaydıyla Lisans 

Mezuniyetinden sonra kamu kurumlarının veya özel 

kuruluşların İklimlendirme ve Soğutma alanında En Az 1 (Bir) 

Yıl tecrübesi bulunmak. (Adayların Çalıştığı Kurumdan 

Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından 

Sigorta Döküm Belgesi İbraz Etmeleri Gerekmektedir.) 

BP 01 
Büro 

Personeli 

Ön 

lisans 
KPSS (P93) 1 

Yükseköğretim Kurumlarının Muhasebe, Bilgisayar Destekli 

Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları veya 

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ön lisans programlarının 

birinden mezun olmak. Belgelendirmek kaydıyla ön lisans 

mezuniyetinden sonra kamu kurumlarının veya özel 

kuruluşların muhasebe alanında En Az 1 (Bir) Yıl tecrübesi 

bulunmak. (Adayların Çalıştığı Kurumdan Çalışma Belgesi ve 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sigorta Döküm 

Belgesi İbraz Etmeleri Gerekmektedir.) 

BP 02 
Büro 

Personeli 
Lisans KPSS (P3) 2 

Yükseköğretim Kurumlarının Muhasebe ve Denetim, 

Muhasebe ve Finans Yönetimi, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, 

İşletme, İktisat veya Maliye bölümlerinden birinden mezun 

olmak. Belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyetinden sonra 

kamu kurumlarının veya özel kuruluşların satın alma alanında 

En az 1 (Bir) yıl tecrübesi bulunmak. (Adayların Çalıştığı 

Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu 

Başkanlığından Sigorta Döküm Belgesi İbraz Etmeleri 

Gerekmektedir.) 
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DSP 01 

Diğer 

Sağlık 

Personeli 

Ön 

lisans 
KPSS (P93) 1 

Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Dokümantasyon ve 

Sekreterlik Ön lisans programından mezun olmak. 

KOR 01 

Koruma ve 

Güvenlik 

Görevlisi 

Ön 

lisans 
KPSS (P93) 15 

Yükseköğretim Kurumlarının Özel Güvenlik ve Koruma, 

Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin 

Sağlanması veya Güvenlik ve Koruma Ön lisans 

programlarının birinden mezun olmak. İlan son başvuru tarihi 

itibarıyla 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmak. 5188 

sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 14. 

maddesinde belirtilen Özel Güvenlik Temel Eğitimini Başarı ile 

tamamlamış olmak ve Valiliklerce verilen geçerli bir Özel 

Güvenlik Görevlisi Kimlik (silahlı ya da silahsız) Kartına sahip 

olmak. Güvenlik görevini yapmaya ve Nöbet usulü çalışmaya 

engel sağlık sorunu bulunmamak. 

KOR 02 

Koruma ve 

Güvenlik 

Görevlisi 

Lise KPSS (P94) 5 

Ortaöğretim Kurumlarının (Lise ve Dengi) herhangi bir 

alanından mezun olmak. İlan son başvuru tarihi itibarıyle 35 

(otuz beş) yaşından gün almamış olmak. 5188 sayılı Özel 

Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 14. maddesinde belirtilen 

Özel Güvenlik Temel Eğitimini Başarı ile tamamlamış olmak 

ve Valiliklerce verilen geçerli bir Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik 

(silahsız) Kartına sahip olmak. Güvenlik görevini yapmaya ve 

Nöbet usulü çalışmaya engel sağlık sorunu bulunmamak. 

DES 01 

Destek 

Personeli 

(Temizlik 

Personeli) 

Lise KPSS (P94) 14 

Ortaöğretim Kurumlarının (Lise ve Dengi) herhangi bir 

alanından mezun olmak. İlan son başvuru tarihi itibarıyle 35 

(otuz beş) yaşından gün almamış olmak. Temizlik görevini 

yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak. 

* Eczacı pozisyonuna başvuracak adaylardan Sözleşmeli Personel Çalışmasına İlişkin 
Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmamaktadır. Aday sayısının pozisyon sayısından fazla 
olması halinde asıl ve yedek adaylar noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecektir. Kura yeri 
ve saati Üniversitemizin (https://harran.edu.tr) internet adresinden ilan edilecek olup, ayrıca yazılı 
tebligat yapılmayacaktır. 

I ) GENEL ŞARTLAR 
1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. 

maddesinde belirtilen genel şartlar aranır. 
a-) Türk Vatandaşı olmak, 
b-) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
c-) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

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

d-) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak. 
e-) 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı 

yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 
2- Başvuracak adaylardan Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS (P3) puanı, 

Ön lisans mezunları için 2020 KPSS(B) grubu KPSS (P93) puanı ve Lise mezunları için 2020 
KPSS (B) grubu KPSS (P94) puan türlerinden en az 60 ve üzeri puan almak. 
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3- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar. 
4- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 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 kurumlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam 
edilemezler” hükmü gereğince halen kamu kurumunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 
4 (B) maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışanlar Üniversitemiz ilanına aynı unvanda 
başvuru yapamaz Ancak ilgili mevzuat gereğince usule uygun olarak istifa edip 1 (bir) yıllık süre 
şartına tabi tutulmadan istihdam edilebilecek olanlar bu durumu belgelendirmek koşulu ile ilana 
başvuru yapabileceklerdir. Aksi takdirde bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları 
yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.) 

5- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 
olmak. 

6- Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin 
yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek, vardiyalı 
çalışmasına engel durumu bulunmamak. 

II) ARANILAN ÖZEL KOŞULLAR 
1- “Koruma ve Güvenlik Görevlisi” pozisyonuna başvuracak adayların ilan son başvuru 

tarihi itibarıyle 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmak, 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel 
Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıması ve güncel 
Özel Güvenlik Görevlisi kimlik kartı bulunması gerekmektedir. Adayların 24 (yirmi dört) saat 
esasına göre vardiyalı çalışmasına ve iç/dış mekanlarda çalışmasına engel durumunun olmaması 
gerekmektedir. 

2- Üniversitemiz hastanelerinde istihdam edilecekler için, 7/24 kesintisiz hizmet sunma 
zaruriyeti nedeniyle, öncelikle hastanelerin acil, ameliyathane, yoğun bakım, pandemi 
poliklinikleri / klinikleri, radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle işlem yapılan birimleri olmak 
üzere; tüm birimlerinde istihdam edilecek kişilerin nöbet usulü çalışma planları ile gece nöbeti 
tutmasında veya gece vardiyasında çalışmasında sağlık, sosyal veya ailevi durumu açısından mani 
hali bulunmamak. 

3 -“Destek Personeli” kadrosuna başvuracak adayların ilan son başvuru tarihi itibariyle 35 
(otuz beş) yaşından gün almamış olmak, Üniversitemizin tüm birimlerinin ve çevre temizlik 
(kapalı ve açık alan) hizmetlerinin yürütülmesi amacı ile istihdam edileceğinden adayların iç/dış 
mekanlarda çalışmasına engel durumunun olmaması gerekmektedir. 

4 -“Eczacı” pozisyonuna yapılan başvurularda KPSS şartı aranmamaktadır. Asıl ve yedek 
aday kura sonucu belirlenecektir. 

III) BAŞVURU ŞEKLİ: 
Adaylar, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde 

(mesai saati bitimine kadar) aşağıda istenilen belgeler ile birlikte Üniversitemiz Rektörlük 
Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Sadece bir unvan için 
başvuru yapılacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu, birden fazla unvan için başvuru 
yapıldığı veya istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri 
yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hakkında yasal işlem yapılacaktır. Posta ile yapılan 
müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

* Vekaletname ile başvuru kabul edilecek olup, başvurularda sadece noter onaylı vekalet 
kabul edilecektir. Vekaletname ile yapılacak başvurularda vekaletnamenin aslı ve vekalet edenin 
kimliğinin aslını ibraz etmesi zorundadır. 
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IV) İSTENEN BELGELER: 
1) Adayların başvurduğu pozisyonu belirten dilekçe / Başvuru Formu (http://personel. 

harran.edu.tr/) adresinden elektronik ortamda ve eksiksiz doldurulacaktır. 
2) 2020 KPSS (B) sonuç belgesi internet çıktısı (sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol 

edilecektir.) 
3) Mezuniyet Belgesi (diploma ön ve arka yüzü fotokopisi veya karekodlu e-Devlet kapısı 

çıktısı) 
4) Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge. 
5) Kimlik Fotokopisi 
6) 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adeti Başvuru Formuna yapıştırılmış olacak) 
7) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adaylardan özel güvenlik 

kimlik kartının aslı ve fotokopisi. (5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanunun 14'üncü 
maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimin başarıyla tamamlamış olmak, özel güvenlik 
kimlik kartına sahip olmak.) (Özel güvenlik kimlik kartının belge teslim tarihinden itibaren en az 
6 ay geçerlilik süresi olmak.) 

8) Başvurulan unvanda isteniyor ise çalışma belgesi (ilan tarihi itibariyle ilgili süreyi 
tamamlamış olması ve ayrıca isme/ilgili makama yazılmış ıslak imzalı ve onaylı yazının aslı 
gerekmektedir.) 

9) Başvurulan unvanda isteniyor ise SGK barkodlu hizmet dökümü (alanında çalışıp 
çalışmadığının tespiti için meslek kodu dikkate alınacaktır) 

* Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra evraklarının aslının ibrazı istenecektir. 
V) BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: 
Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın (Eczacı pozisyonu hariç) 2020 

KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, 
işe başlamaları için gerekli belgeler ile teslim edilecek yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle 
en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde www.harran.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Adayların 
puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum 
tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır. Belirtilen kadro sayısının 1 (bir) katı kadar yedek aday 
belirlenecektir. Asıl olarak kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya 
aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme 
yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

NOT: 
1) Yukarıda istenen belgeler sırasıyla ve eksiksiz bir şekilde hazırlanmış olarak başvuru 

yeri olan Harran Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na imza karşılığında teslim edilmesi 
gerekmektedir. 

2) Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine 
getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir. 

3) Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle 
kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı 
feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının 
sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez. 

4) Bu ilanda yer almayan hususlar için Genel Hükümler geçerlidir. 
Başvuru Yeri: Harran Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Osmanbey 

Yerleşkesi Haliliye/Şanlıurfa 
İletişim: 0 414 318 30 26 - 0414 318 30 00 Dahili :2411-2262-2057-3088 /1-1 
 234/1-1 
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İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 
4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak 
üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 
“Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca KPSS(B) grubu puan sıralaması 
esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 18 adet sözleşmeli personel 
alınacaktır. 
Sıra 
No 

Unvanı Adet Cinsiyet 
Puan 
Türü 

Aranan Nitelikler 

01 
Büro 

Personeli 
1 

Kadın 
veya 
Erkek 

KPSS 
P3 

Uluslararası İlişkiler Bölümü Lisans Mezunu 
olmak. MEB onaylı Bilgisayar İşletmenliği 
Sertifikasına sahip olmak. Kariyer Planlama 
Sertifikasına, Personel İletişimi Sertifikasına ve 
İnsan Kaynakları Sertifikasına sahip olmak. SGK 
ile belgelendirmek kaydıyla en az 2 yıl iş 
tecrübesine sahip olmak. 

02 
Büro 

Personeli 
1 

Kadın 
veya 
Erkek 

KPSS 
P3 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Lisans Mezunu 
olmak. Halkla İlişkiler Eğitimi Sertifikasına sahip 
olmak. Proje Döngüsü Yönetimi eğitimi almış 
olmak. Belgelendirmek kaydıyla en az 1 yıl proje 
yönetimi ile ilgili iş tecrübesine sahip olmak. 

03 
Büro 

Personeli 
1 

Kadın 
veya 
Erkek 

KPSS 
P3 

İşletme Bölümü Lisans Mezunu olmak. R ile Veri 
Bilimine Giriş Sertifikasına sahip olmak. Veri 
Analisti Sertifikasına sahip olmak. 
Belgelendirmek kaydıyla Bütçe ve Raporlama 
Uzmanı olarak en az 1 yıl iş tecrübesine sahip 
olmak. 

04 
Destek 

Personeli 
(Teknisyen) 

1 Erkek 
KPSS 
P94 

Ortaöğretim Kurumlarının Ahşap Teknolojisi 
Alanı ve Dalları veya Mobilya ve İç Mekan 
Tasarımı Alanı ve Dallarından mezun olmak. 
Basit bakım, boyama ve ısıtma ile ilgili görevleri 
devamlı yapmasına mâni olabilecek hastalık ve 
benzeri engel durumu bulunmamak. (Atanmaya 
hak kazanma durumunda istenecektir.) Alanıyla 
ilgili en az iki yıl iş tecrübesine sahip olmak. 
Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) 
yaşını bitirmemiş olmak. 
Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde iç ve dış 
mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel 
durumu olmamak. 

05 

Destek 
Personeli 
(Temizlik 
Görevlisi) 

7 Erkek 
KPSS 
P94 

Ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak. 
Temizlik görevlisi olarak çalışabileceğini gösterir 
devlet hastanelerinden sağlık kurulu raporunu 
belgelemek. (Atanmaya hak kazanma durumunda 
istenecektir.) Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 35 
(otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak. 
Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde iç ve dış 
mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel 
durumu olmamak. 
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06 

Destek 

Personeli 

(Bahçıvan) 

1 Erkek 
KPSS

P94 

Ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak. 

Bahçıvanlık Sertifikasına sahip olmak. 

Bahçıvanlık ile ilgili en az 1 yıl iş tecrübesine 

sahip olmak. 

Bahçıvan ve temizlik görevlisi olarak 

çalışabileceğini gösterir devlet hastanelerinden 

sağlık kurulu raporunu belgelemek. (Atanmaya 

hak kazanma durumunda istenecektir.) 

Alınacak personel bahçe bakım ve temizlik 

hizmetlerinde çalıştırılacaktır. Başvuru bitimi 

tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş 

olmak. 

Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde iç ve dış 

mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel 

durumu olmamak. 

07 

Destek 

Personeli 

(Bahçıvan) 

1 Erkek 
KPSS

P94 

Ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak. 

Bahçıvanlık Sertifikasına ve Doğalgaz Kalorifer 

Ateşçisi Sertifikasına sahip olmak. Bahçıvanlık 

ile ilgili en az 1 yıl iş tecrübesine sahip olmak. 

Bahçıvan ve temizlik görevlisi olarak 

çalışabileceğini gösterir devlet hastanelerinden 

sağlık kurulu raporunu belgelemek. (Atanmaya 

hak kazanma durumunda istenecektir.) 

Alınacak personel bahçe bakım ve temizlik 

hizmetlerinde çalıştırılacaktır. Başvuru bitimi 

tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş 

olmak. 

Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde iç ve dış 

mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel 

durumu olmamak. 

08 Teknisyen 1 Erkek 
KPSS

P94 

Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve 

İklimlendirme Alanı ve Dallarından mezun 

olmak. 

Alanıyla ilgili en az iki yıl iş tecrübesine sahip 

olmak. Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 35 (otuz 

beş) yaşını bitirmemiş olmak. Üniversitemiz tüm 

yerleşkelerinde iç ve dış mekânda vardiyalı 

sistemde çalışmaya engel durumu olmamak. 
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09 

Koruma ve 

Güvenlik 

Görevlisi 

4 Erkek 
KPSS

P94 

Ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak. 

Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi 

dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına 

sahip olmak. 

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair 

Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan şartlara 

haiz olmak. 

Güvenlik görevini yapmaya engel sağlık sorunu 

bulunmadığını sağlık kurulu raporuyla 

belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma 

durumunda istenecektir.) 

-170 cm’den kısa boylu olmamak, boy 

uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı 

ile kilosu arasındaki fark 15’ten fazla, 13’den az 

olmamak, (Örneğin;170 cm boyunda olan bir 

adayın kilosunun 70+15=85’ten fazla, 70-

13=57’ten az olmaması gerekmektedir.) (Sağlık 

kuruluşlarından alacağı rapor ile 

belgelendirmek.) Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 

35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak. 

Vücutta görünecek şekilde dövmesi 

bulunmamak. 

Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde 24 saat 

esasına göre vardiyalı ve iç/dış mekânda 

çalışmasına engel durumu olmamak. 

BAŞVURACAK ADAYLARDA GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR: 

Başvuru yapacak adaylarda yukarıdaki tabloda belirtilen özel şartlarla birlikte aşağıda 

belirtilen genel ve özel şartlar aranır.  

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor 

olmak.  

2- Başvuracak adayların 2020 yılı KPSS(B) grubu sınavından ilgili puan türünden en az 

60 puan almış olmaları gerekmektedir. Belirtilen puan türünden farklı puan türünden veya ilgili 

puan türünde 60 puanın altında puanla yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.  

3- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak 

istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca 

sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile 

belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren 1 

(bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. Bu 

durumda olanların yerleştirmeye hak kazansalar bile atamaları yapılmaz.  

4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak. 
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5- Haklarında yaptırılacak olan arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak. 

6- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6. maddesi gereğince “İşe 

alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, 

işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde 

hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir. 

7- Adayla hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine 

getirmeyen adayın sözleşmesi 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir. 

8- Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adayların kamu veya özel 

sağlık kuruluşunda boy ve kilo ölçümü yaptırarak belgelendirmesi gerekmektedir. 

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI: 

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, başvuruda 

bulunduğu kadronun sıra numarası belirteceklerdir. Birden fazla kadroya başvuran adayların 

başvuruları ile kadronun sıra numarası belirtilmemiş başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Adaylar başvurularını ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde 

(son gün mesai saati bitimine kadar) İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire 

Başkanlığı Gazi Mustafa Kemal Mahallesi, Kaynaklar Caddesi Seyrek, Menemen, İZMİR 

adresine şahsen veya posta ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Süresi 

içerisinde yapılmayan yada eksik belge ile yapılan başvurular, nitelikleri uygun olmayan 

adayların başvuruları ile faks veya internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır. 

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER: 

1- Başvuru Formu Üniversitemiz internet sayfasından temin edilecektir. (Fotoğraflı ve 

imzalı), (İlan numarası ve unvanı belirtilmek zorundadır), 

2- Nüfus cüzdanı / T.C. kimlik kartı fotokopisi (Net ve okunur olmalıdır.) 

3- Diploma fotokopisi veya Mezuniyet Belgesi (e-Devlet çıktısı kabul edilecek olup, 

sorgulama kodu net ve okunur olmalıdır.) 

4- 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi , (Sorgulama kodu net ve okunur olmalıdır.)  

5- Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için), (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul 

edilecektir.) 

6- Adli Sicil Kaydı (e-Devletten resmi kurum / memuriyet seçeneği kullanılmalı) 

7- Boy/Kilo Gösterir Belge Herhangi bir sağlık kuruluşundan alınacaktır (Koruma ve 

Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuran adaylardan istenecektir) 

8- Özel Koşul Belgesi (Varsa nitelikler bölümünde istenilen alanlarda çalıştığını gösterir, 

çalışma/görev belgeleri veya sertifikalar.) 

9- Detaylı Hizmet Dökümü (e-Devletten SGK tescil ve hizmet dökümü / barkotlu belge 

oluştur seçeneği kullanılmalı) 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: 

Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS (B) grubu puan 

sıralaması esas alınarak, sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için 

gerekli belgeler ile teslim edilecek yer ve zaman Üniversitemizin http:// www.bakırcay.edu.tr 

adresinde ilan edilecektir. Adayların puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibarıyla 

önce mezun olmuş olana, bunun da aynı olması durumunda yaşı büyük olana öncelik verilecektir.  
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Her unvanın iki katı kadar yedek belirlenecektir. Asıl olarak yerleşen adaylardan feragat 

eden, sıralamaya girip yerleşme hakkı kazananlardan istenen belgeleri süresi içerisinde teslim 

etmeyen, belgelerde başvuru şartlarını sağlamadığı tespit edilen, arşiv araştırması sonucu olumsuz 

sonuçlanan vb. adayların yerine yedek adaylar sırası ile çağırılacaktır.  

 İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler 

ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı 

sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecek, haklarında yasal işlem 

yapılacak ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. 

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.  

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

TEMİZLİK GÖREVLİSİ GENEL GÖREVLERİ:  

• Üniversitenin ve bağlı olduğu birimlerin açık ve kapalı mekanları, binaların ana girişi 

dahil sınıflar, laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odaları ile ortak alanları süpürmek ve paspas 

yapmak, pencere, masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz ve benzeri yerleri 

nemli bezle silmek.  

• Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak ve ilgili alana 

taşımak.  

• Tuvaletleri günlük ve gerekli oldukça ilgili temizlik malzemesi ile yıkamak, kâğıt havlu 

ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak, lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek, 

aynaları ve muslukları silmek. 

• Her türlü malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşımak, mobilya 

taşınması, sökülmesi ve kurulması işlerini yapmak.  

• Görevlendirildikleri birimlerde çevre düzenlemesi yapmak, çim biçmek, çiçek ve peyzaj 

bakımı, budama, sulama işlemlerini yürütmek.  

• Görevlendirildikleri birimlerde yiyecek-içecek servisi yapmak.  

• Görev alanındaki tespit edilen arıza ve hasarları ilgililere bildirmek.  

• Görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak birim yöneticileri 

tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.  

• Tüm bu işlemler esnasında iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, kullanılan mal 

ve malzemelere azami özen göstermek, aynı zamanda temizlik malzemelerinin ilgili uygun 

yerlerde ve yeterince kullanmak ve muhafazasını sağlamak.  

• Temizlik olmak üzere bu alanda verilecek diğer işleri yapmak. 

NOT: Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca Sözleşmesi personelin 

başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir. İzmir Bakırçay Üniversitesinin İzmir ili dışında 

teşkilatı bulunmadığından kazanan adaylar merkez kampüs veya görevlendirilecekleri bağlı 

birimlerinin olduğu ilçede ikamet edecektir. 

BİLGİ İÇİN  

İzmir Bakırçay Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Tel: 0232 493 00 00 (11373) 
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TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 
İSTASYON OPERASYON İŞÇİSİ ALIM İLANI 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü İstanbul İl 
Sınırlarında Bulunan İşyerlerine Belirsiz Süreli İşçi Olarak 75 İstasyon Operasyon İşçisi 
Alınacaktır. 

İşgücü talebimiz 11.01.2022-17.01.2022 tarihleri arasında İŞKUR’da yayınlanacaktır. 
1- Alınacak işçiler İstanbul il sınırlarında bulunan İstasyon/Gar Şefliği - Gar Müdürlüğü 

işyerlerimizde çalıştırılacaktır. 
2- İlan edilen işgücü talebine erkek adaylar başvuru yapabilecektir. 
3- İlan tarihi itibariyle adayların 36 yaşından gün almamış olması şarttır. 
4- İşgücü talebimize ilan edilen ön lisans programından mezun olan adaylar 

başvurabilecektir. 
5- İlan edilen işgücü talebimize başvuru yapıp İŞKUR’ca gönderilen nihai listede bulunan 

adayların evrakları; TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığında 
TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde ilan edilecek tarihler arasında 
aşağıda belirtilen evraklarla kontrol edilerek teslim alınacaktır. 

İlanda belirtilen şartları taşımayan adaylar hakkında tutanak düzenlenerek, başvurusunun 
kabul edilmediği İŞKUR’a bildirilecektir.  

İstenilen belgeler; 
- Nüfus cüzdanı aslı evrak tesliminde gösterilecektir, 
- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı belgesi (Cumhuriyet Savcılığından 

veya e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden) alınacaktır. Adli sicil kaydı bulunanlar, 
adli sicil kaydında geçen kararlarla ilgili mahkeme kararlarını getirecektir. 

- Öğrenim belgesi fotokopisi (Öğrenim belgesinde alanı/dalı belirtilmiş olacaktır.) 
- Askerlik durum belgesi (Getirecekleri belgede terhis, tecil, bedelli veya muaf olduğunu 

belirtilecektir.),  
- e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınan Yerleşim Yeri (İkametgah) ve 

Diğer Adres Belgesi  
- e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden varsa alınacak Karekodlu SGK 

Tescil ve Hizmet Dökümü,  
- KPSS Sonuç Belgesi (26.11.2020 açıklama tarihli), 
- TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr) duyurular bölümünde yayımlanan İş Talep 

Bilgi Formu mavi tükenmez kalemle doldurulup imzalanmış olarak teslim edilecektir. 
6- İşgücü talebi ile ilgili tüm duyurular ( aranan şartlar, evrak teslim tarihi/yeri, sözlü 

sınav tarihi/yeri, sözlü sınav sonucu) TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular 
bölümünde yayımlanacaktır. 

7- Sınav kurulu üyelerince adayların sözlü sınavında; özgüvenleri 10 puan, yazılı 
iletişimleri 10 puan, sözlü iletişimleri 10 puan, gözlem-stres-problem çözme konularındaki 
yetenekleri 20 puan olmak üzere beceri alanında 50 puan üzerinden, 

Mezun oldukları okul bölümüyle ilgili mesleki terim 1 soru 10 puan üzerinden, mesleki 
yapı malzemesi 1 soru 10 puan üzerinden ve teknik konulardan 2 soru 15 şer puan üzerinden 
mesleki alandan da 50 puan üzerinden olmak üzere toplam 100 puan üzerinden 
değerlendirilecektir. 

Yapılan değerlendirme sonucunda sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puanların 
ortalamasının %50'si, KPSS puanının %50'si alınarak başarı puanı ve sıralama belirlenmektedir. 

Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle talep edilen işçi sayısı kadar asıl ve 
aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. 

8- Sözlü sınav sonucunda istasyon operasyon işçisi olarak işe başlatılacak adaylardan; 
-Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuvar/hastaneden alınan uyuşturucu ve 

uyarıcı madde testinin “negatif” olduğunu gösterir rapor istenecektir. 
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-Tam teşekküllü devlet hastaneleri veya resmi üniversite hastanelerinin herhangi birinden, 
“6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Çok tehlikeli ve Tehlikeli İşlerde 
çalışır” kararı bulunan 8 hekim imzasının (8 branş; göz, kulak burun boğaz, dahiliye, nöroloji, 
genel cerrahi, psikiyatri, kardiyoloji, ortopedi ve travmatoloji) bulunduğu Sağlık Kurulu Raporu 
istenecektir. 

Sağlık Kurulu Raporunda Bulunması Gereken Hususlar; 
• Göz Görme Kuvvetleri sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş, 
• Renk Muayenesi (İshihara) testi yapılmış,  
• İşitme muayenesi yapılmış (Odyometrik incelemede 500, 1000, 2000 frekanslarının saf 

ses ortalaması 0-40 dB olmalıdır.) ve odyometri grafiğinde belirtilmiş olmalıdır. 
Görme/işitme muayeneleri hakkında istenilen değerlendirme sonuçları bulunmayanlar ile 

renk körlüğü olanlar işe başlatılmayacaktır. 
9- İşe başlatılacak İstasyon Operasyon İşçileri 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev 

yapacaktır. 
10- İşe başlayan İstasyon Operasyon İşçilerinin deneme süresi 4 ay olup, deneme süresi 

içerisinde başarısız olanların iş sözleşmesi fesh edilecektir. 
11- İşe başlayan İstasyon Operasyon İşçileri, başladıkları işyerinde en az 5 yıl çalışacak, 

bu süre içerisinde nakil isteyemeyecektir. 
12- İşe başlayan İstasyon Operasyon İşçileri vardiyalı olarak 24 saat esasına göre gece 

gündüz çalıştırılabilecektir. 
13- İstasyon Operasyon İşçisi olarak işe başlayıp, 7 yıl içerisinde iş sözleşmesi 4857 sayılı 

İş Kanununun 25 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre feshedilenler ile istifa suretiyle 
ayrılanlardan; görmüş oldukları eğitim, kurs, staj vb. eğitim programları süresince aldıkları ücret 
ile eğitim programına ait maliyetin güncel olarak hesap edilerek tutarının ½ si tazminat olarak 
geri alınacaktır. 

İSTASYON OPERASYON İŞÇİSİ ALIMI 

BÖLGESİ 
İŞYERİNİN 

BAĞLI 
OLDUĞU İL 

İŞYERİ 
ALINACAK 
İŞÇİ SAYISI İstenen Önlisans Programları 

1.BÖLGE İSTANBUL 
İstanbul ilinde bulunan 

İstasyon/Gar Şefliği - Gar 
Müdürlüğü işyerlerimizde 

75 

Elektrik 
Elektrik Teknolojisi 
Elektrik Makineleri Bakım ve Onarımı 
Elektrik, Makine, Tamir ve Bakım 
Endüstriyel Elektrik 
Elektronik Teknolojisi 
Deniz Elektroniği 
Elektrik ve Elektronik Teknolojisi 
Elektrik-Elektronik 
Elektrik-Elektronik Teknikerliği 
Elektronik 
Elektronik Yüksek Teknisyenliği 
Endüstriyel Elektronik 
Endüstriyel Elektronik Teknikerliği 
Endüstriyel Elektronik Teknolojisi 
Gemi Elektroniği 
Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi 
Makine 
Raylı Sistemler Makine Teknolojisi 
Bilgisayar Programcılığı 
Bilgisayar Teknolojisi 
Bilgisayar Operatörlüğü 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN
7350 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
–– Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Azerbaycan

Cumhuriyeti Enerji Bakanlığı Arasında Doğal Gaz Teslimatına İlişkin Mutabakat
Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5088)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası

Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654
Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar
Sayısı: 5089)

–– Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek
Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Kararın Yürürlüğe
Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5090)

ATAMA KARARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2022/5)

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI
–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Kararlar

YÖNETMELİKLER
–– Deterjanlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Ticaret Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
–– Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Hakkında Yönetmelik
–– Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketlerince

Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda
Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik

–– Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– 2022 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği

Tutarlarına İlişkin Tebliğ
–– Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında

Tebliğ (Sayı: 2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/1)
–– Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün

Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/16)’de Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ (Sayı: 2022/2)

KURUL KARARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 06/01/2022 Tarihli ve 10715 Sayılı Kararı

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

Senetlerinin Günlük Değerleri


