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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:
YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 5/2/2008 tarihli ve 26778 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Dene-
timi Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“a) Bakanlık: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını,”
MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.
“c) Kuruluş ortakları, mimar, inşaat mühendisi, makine mühendisi veya elektrik mü-

hendisi olmalı, görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığı ilgili sağlık kurum
veya kuruluşunca belirlenmeli, meslek odasına kayıt olmalı, sabıka kaydı olmamalı, kuruluşça
yetkilendirilen şirket müdürü ve ortakları imza beyanına sahip olmalı ve T.C. kimlik numarasını
sunmalı.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“b) Denetçi adaylarından; şantiye mahallinde yapının denetim görevini yapacak mimar
ve mühendisler 75 yaşını doldurmamış olmalı ve şantiyelerde iş görebileceklerine ilişkin olarak,
görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığı ilgili sağlık kurum veya kurulu-
şunca belirlenmeli, diğer mimar ve mühendislerin ise yalnızca görevini devamlı olarak yap-
maya engel bir durumu olmadığı ilgili sağlık kurum veya kuruluşunca belirlenmeli.”

“(8) Denetçi adaylarından üçüncü fıkranın (f) ve (ğ) bentleri ile dördüncü ve beşinci
fıkralara istinaden istenilen belgelerden ilgililerin yurt dışı çalışmalarına ilişkin olanları Ba-
kanlıkça belirlenen esaslara göre sunulur.

(9) 75 yaşını dolduran veya yalnızca görevini devamlı yapmaya engel durumu olmadı-
ğını ilgili sağlık kurum ve kuruluşunca belgelendiren mimar ve mühendisler için bu maddedeki
diğer şartları sağlamaları koşuluyla talepleri halinde Bakanlıkça proje ve uygulama denetçisi
belgesi düzenlenir. Ancak bu kişilerin şantiye mahallinde yapının denetimi görevini yürütme-
sine izin verilmez.

(10) Sağlık durumundaki değişiklik nedeniyle denetim görevi kapsamında düzenleme
yapılmasını isteyen proje ve uygulama denetçisi belgesine sahip kişiler, sağlık durumuna ilişkin
değişiklikleri öncelikle Bakanlığa bildirir ve bu değişiklikler Bakanlıkça yapılır.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiş, dördüncü fıkrasında yer alan “görev alan” ibaresi “75 yaşını doldurmamak ve şan-
tiyelerde iş görebileceklerine ilişkin olarak, görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu
olmadığı ilgili sağlık kurum veya kuruluşunca belirlenmek şartıyla görev alan” şeklinde de-
ğiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Yapı denetim kuruluşunda görev alan yukarıda yetki sınırları verilmiş proje ve uy-
gulama denetçisi inşaat mühendislerinden 75 yaşını doldurmayan ve şantiyelerde iş görebile-
ceklerine ilişkin olarak, görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığı ilgili sağ-
lık kurum veya kuruluşunca belirlenenler denetimi üstlenilen yapıda aynı zamanda uygulama
denetçisi olarak görevlendirilebilir.”

“(6) 75 yaşını dolduran veya şantiyelerde iş görebileceklerine ilişkin olarak, görevini
devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığını sağlık kurum veya kuruluşunca belge-
lendiremeyen denetçi mimar ve mühendisler yapı denetim kuruluşu adına şantiye mahallinde
yapının denetimi görevini yürütemezler.
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(7) Birden fazla meslek disiplinine ilişkin diploması olan kişiler, yapı denetim kuruluşu
bünyesinde aynı anda yalnızca bir diplomasına ilişkin olarak denetçi veya yardımcı kontrol
elemanı olarak görev yürütebilir.

(8) Yapı denetim kuruluşunca denetim sorumluluğu üstlenilen bir yapıda görevlendirilen
bütün proje ve uygulama denetçileri ilgi alanlarında kalan projelerin ve bunlara altlık teşkil
eden raporların denetiminden sorumludur.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci, ikinci ve altıncı fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yapı denetim kuruluşu;
a) Bir proje ve uygulama denetçisi mimarı (Şantiye mahallinde de yapının denetimini

yürütebilecek),
b) Bir proje ve uygulama denetçisi inşaat mühendisi,
c) Bir uygulama denetçisi inşaat mühendisi (Şantiye mahallinde de yapının denetimini

yürütebilecek),
ç) Bir proje ve uygulama denetçisi makine mühendisi (Şantiye mahallinde de yapının

denetimini yürütebilecek),
d) Bir proje ve uygulama denetçisi elektrik mühendisi (Şantiye mahallinde de yapının

denetimini yürütebilecek),
faaliyetine devam ettiği sürece çekirdek personel olarak istihdam etmek zorundadır.

Aksi takdirde, eleman eksikliği giderilip uygun denetim elemanları istihdam edilinceye kadar,
yapı denetim kuruluşunun denetim sorumluluğu altında bulunan mevcut yapılara ilişkin bilgi
formları üzerinde işlem yapması engellenir ve uhdesindeki denetim işlerinin devamına ve yeni
denetim işi üstlenmesine izin verilmez. Eleman eksikliği 90 takvim günü içerisinde giderilme-
diği takdirde, asgari sayıda çekirdek personeli istihdam edinceye kadar kuruluşun izin belgesi
Resmî Gazete ilan tarihi itibarıyla geçici olarak geri alınır.

(2) Yapı denetim kuruluşunda görev alacak, denetçi mimar ve denetçi mühendislerin,
adli sicil kaydı bulunmamalı, şantiyelerde iş görebileceklerine ilişkin olarak, görevini devamlı
olarak yapmaya engel bir durumu olmadığı ilgili sağlık kurum veya kuruluşunca belirlenmeli
(şantiye mahallinde yapının denetim görevini üstlenmeyecek proje ve uygulama denetçilerinin
yalnızca görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığı ilgili sağlık kurum veya
kuruluşunca belirlenmeli), noterlikçe tasdikli imza beyanı olmalı ve T.C. kimlik numarası İl
Yapı Denetim Komisyonuna sunulmalıdır. Yapı denetim kuruluşunda görev alacak yardımcı
kontrol elemanlarının ise mimar veya ilgili mühendis veya ilgili teknik öğretmen veya ilgili
yüksek tekniker veya ilgili tekniker veya ilgili teknisyen olması, mimar ve mühendis olanların
ilgili meslek odasına kayıtlı olması, şantiyelerde iş görebileceklerine ilişkin olarak, görevini
devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığı ilgili sağlık kurum veya kuruluşunca be-
lirlenmeli, adli sicil kaydı bulunmamalı, 75 yaşını doldurmamış olmalı ve T.C. kimlik numarası
İl Yapı Denetim Komisyonuna sunulmalıdır. Yapı denetim kuruluşu ile istihdam edilecek de-
netçi veya yardımcı kontrol elemanı arasında, çalışma saatleri, ücret, görev ve sorumlulukları
içeren bir sözleşme akdedilerek İl Yapı Denetim Komisyonuna sunulmalıdır. 15 inci maddenin
altıncı fıkrası kapsamında kalan proje ve uygulama denetçileri ile yapı denetim kuruluşları ara-
sında yapılan sözleşmelerde bu kişilere yapı denetim kuruluşu adına şantiye mahallinde yapının
denetim görevini yürütmeye ilişkin bir görev ve sorumluluk verilemez.”

“(6) Vefat, hastalık, izin, 75 yaşını doldurmuş olma, istifa ve benzeri nedenlerle denetçi
mimar, denetçi mühendis ve yardımcı kontrol elemanlarından birinin yapı ile ilişkisinin kesil-
mesi hâlinde, yapı denetim kuruluşunca yapının ilişik kesme anındaki durumunu belirleyen
ek-20’de gösterilen form-18’e uygun seviye tespit tutanağı tanzim edilir; ayrılan denetçi mimar,
denetçi mühendis ve yardımcı kontrol elemanının yerine görev yapacak, kuruluş bünyesinde
bulunan aynı statüdeki personel altı işgünü içinde geçici olarak görevlendirilir. Seviye tespit
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tutanağı geçici personel görevlendirmeye ilişkin dilekçe ekinde ilgili idaresine gönderilir. Bu
tarihten itibaren yeni görevlendirme yapılıncaya kadar geçen süre içinde yapı ile ilgili her türlü
sorumluluk geçici olarak görevlendirilen personele aittir. Yapı denetim kuruluşunca ilgili per-
sonelin görevinden ayrılmasını takip eden otuz gün içinde görevlendirilen aynı statüdeki yeni
personel için yapının göreve başlama anındaki durumunu gösteren ek-20’de gösterilen form-18’e
uygun seviye tespit tutanağı düzenlenerek durum ilgili idareye ve görev yaptıkları ilde bulunan
İl Yapı Denetim Komisyonuna bildirilir. Yapı denetim kuruluşlarınca yapılan görevlendirme-
lerde 15 inci maddede belirtilen esaslara uygun hareket edilir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “yeni”
ibaresi “Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca yeni” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “çevre
ve şehircilik il müdürlüğünün” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü-
nün” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendinde
yer alan “Yeni” ibaresi “Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca yeni” şeklinde de-
ğiştirilmiştir.

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 20- (1) Kanunun uygulanmasına ilişkin olarak ortaya çıkabilecek ihtilaflar,

tarafların yapı denetimi konusundaki her türlü müracaatları, öncelikle yapının bulunduğu yer-
deki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personelden
müteşekkil yapı denetimi çalışma birimi tarafından incelenerek sonuçlandırılır. İtiraz halinde
konu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce İl Yapı Denetim Komisyonuna
intikal ettirilir.

(2) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, bu görevlerin yürütülmesi için
personelin eğitimi ve gerekli donanımın sağlanması da dâhil olmak üzere gereken her türlü
tedbiri alır.

(3) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri bünyesinde görev alan teknik
elemanlardan teşkil edilen yapı denetimi çalışma birimlerinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yapı denetim kuruluşlarının ve laboratuvarların faaliyetlerini inceleyerek sonuçlarını
İl Yapı Denetim Komisyonuna bildirmek.

b) Yapı denetim kuruluşlarının ve laboratuvarların Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine
uygun olarak görevlerini yürütmelerini temin etmek üzere inceleme, araştırma ve bilgilendirme
faaliyetlerinde bulunmak.

c) Yapı denetimi faaliyeti sebebiyle yapı denetim kuruluşu, yapı sahibi, denetçi mimar
ve denetçi mühendis, yardımcı kontrol elemanları, yapı müteahhidi, şantiye şefi, laboratuvar
sahibi ve sorumluları ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek ihtilafların hâlline yardımcı olmak.

ç) Merkez veya İl Yapı Denetim Komisyonunca Kanun, bu Yönetmelik ve ilgili diğer
mevzuat çerçevesinde verilebilecek diğer görevleri yerine getirmek.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan
“Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Mü-
dürlükleri” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin beşinci, yedinci ve sekizinci fık-
raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin on birinci fıkrasında yer alan “Yeni”
ibaresi “Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca yeni” şeklinde değiştirilmiştir.

“(5) Yapı denetim hizmet sözleşmesinin fesih işlemi noter ihbarnamesi ile karşı tarafa,
ilgili idareye, ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne dağıtımlı olarak bil-
dirilmek suretiyle yapılır.”
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“(7) Fesih sonrasında, ilgili idarece yapı tatil tutanağı tanzim edilerek, yapı ile ilgili her
türlü belge (yapıya ilişkin bilgi formu, ruhsat, hakediş raporu, fesihle ilgili yazışmalar, seviye
tespit tutanağı ve yapı tatil tutanağının tasdikli suretleri) bir görüş yazısı ekinde Çevre, Şehir-
cilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne gönderilir.

(8) Yapı denetimi hizmet sözleşmesi feshedilen yapı hakkında ilgili idaresince yerinde
inceleme yapılarak, yeni bir yapı denetim hizmet sözleşmesi imzalanana kadar yapının deva-
mına izin vermemek üzere yapı tatil tutanağı düzenlenir. Yapıda ruhsat ve eklerine aykırı bir
imalatın tespiti halinde, yapının seviyesi belirlenerek hazırlanacak olan ve aykırılıkla ilgili tes-
pitleri de içeren ek-29’da gösterilen form-27’de yer alan “Yapı Tespit ve İnceleme Tutanağı”
hazırlanarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne gönderilir. Çevre, Şehircilik
ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce söz konusu yapı için Kanun ve ilgili yönetmelik hüküm-
leri doğrultusunda yapılan inceleme sonucunda, görev ve sorumlulukların yerine getirilmedi-
ğinin tespiti halinde hazırlanacak olan “Teknik İnceleme Raporu” İl Yapı Denetim Komisyo-
nuna gönderilir.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Çevre
ve Şehircilik İl Müdürlüğüne” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne”
şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Bu bedele, katma değer vergisi dahil olmayıp, taşıyıcı sisteme ilişkin Bakanlıkça belirlenen
laboratuvar deneylerinin masrafları dâhildir.”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(5) Laboratuvar hizmet bedelinin ödenmesi konusunda ilgili mevzuat hükümlerine gö-
re hareket edilir.”

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yeni”
ibaresi “Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca yeni” şeklinde ve aynı maddenin
üçüncü fıkrasında yer alan “Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve
İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Çevre
ve Şehircilik İl Müdürlüklerinin” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlük-
lerinin” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin geçici 16 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Bakanlıkça belirlenen yapılardan 23/6/2021 (dahil) ile 12/2/2022 (hariç) tarihleri

arasında iş bitirme aşamasına gelenlerin bina kimlik sertifikaları yapı denetim kuruluşlarınca
Bakanlıktan temin edilir.”

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Çevre
ve Şehircilik Bakanı” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı” şeklinde değiş-
tirilmiştir.

MADDE 19- Aynı Yönetmeliğin EK-4, EK-6, EK-7, EK-8, EK-15, EK-17 ve EK-28’i
ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 20- Bu Yönetmeliğin;
a) 17 nci maddesi 12/2/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
b) 5 inci maddesi ile değiştirilen 16 ncı maddenin birinci fıkrası yayımı tarihinden üç

ay sonra,
c) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 21- Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı

yürütür.
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İçişleri Bakanlığından:
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINA AİT ARAÇ, GEREÇ, MAL VE

MALZEMELERİN SATIŞ, HİBE, HEK VE HURDA DURUM VE
İŞLEMLERİ İLE HİZMET SATIŞINA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Jandarma Genel Komutanlığı tarafından satın

alınan veya çeşitli yollarla temin edilen taşıt, silah, mühimmat, makine ve teçhizat ile her türlü
mal ve malzemeden ihtiyaç fazlası bulunanlar, kullanım yeri kalmayanlar veya standart dışı
durumuna düşenler ile HEK durumunda olan veya hurdaya ayrılanların tasfiyesi, değerlendi-
rilmesi ve Jandarma Genel Komutanlığının asli görevlerini aksatmamak şartıyla hizmet veril-
mesine ilişkin uygulama yöntemlerini, bu işlemlerin yapılmasında Karargâh birimlerinin ve
bağlı birliklerin uygulama sınır ve standardı ile uyulacak usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Jandarma Genel Komutanlığı tarafından satın alınan

veya çeşitli yollarla temin edilen taşıt, silah, mühimmat, makine ve teçhizat ile her türlü mal
ve malzemeden ihtiyaç fazlası bulunanlar, kullanım yeri kalmayanlar veya standart dışı duru-
muna düşenler ile HEK durumunda olan veya hurdaya ayrılanların tasfiyesi ve değerlendiril-
mesi ile hizmet verilmesinde uyulacak usul ve esasları, bu işlemlerin yapılmasında yetkili kı-
lınan birimlerin uyacakları kuralları, kurulacak komisyonların çalışma esaslarını, elde edilen
gelirin kaydı ve bu işlerle ilgili diğer hususları kapsar.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat,

Görev ve Yetkileri Kanununun 19 uncu maddesi ile 12/4/2001 tarihli ve 4645 sayılı Emniyet
Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemenin Satış, Hibe, HEK ve Hurda Durum
ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Kanunun 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bağlı Birlikler: Karargâh birimleri dışındaki birlik komutanlıklarını ve kurum amir-

liklerini,
b) Bakan: İçişleri Bakanını,
c) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,
ç) Harcama yetkilisi: Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst

yöneticisini veya ödenek gönderme belgesi ile kendisine ödenek gönderilen birimlerin en üst
yöneticilerini,

d) HEK: Hizmette kullanılabilme vasfını kaybeden veya arızalı hale geldiklerinde ona-
rımları ekonomik olarak mahzurlu olan taşıt, silah, mühimmat, makine ve teçhizat ile mal ve
malzemeyi,

e) Hibe: Bir mal veya malzemenin bedel alınmaksızın diğer kurum, kuruluş veya ülke-
lere bağışlanmasını,

f) Hizmet: Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar ve şahıslara, dost veya müt-
tefik devletlere verilebilecek, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından üretilen eğitim, bilgi,
belge, teknik inceleme ve analiz, tesis, bakım, onarım, modernizasyon, sağlık, test, bilişim ve
yazılım, veriler ve sorgulamaları, basım, yayım, çekim, montaj, seslendirme, spikerlik, tercüme,
güvenlik tertibatı, danışmanlık, havacılık ve benzeri hizmetler ile Jandarma Genel Komutan-
lığına ait taşıt, silah, mühimmat, makine ve teçhizat, mal ve malzeme ile bina, arazi ve tesis-
lerden istifade ettirmeyi,
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g) Hurda: Hizmette uzun süre kullanılması veya giderilmesi mümkün olmayan arızalar
veya geçirdiği kazalar dolayısıyla işe yaramaz hale gelen taşıt, silah, mühimmat, makine ve
teçhizat ile mal ve malzemeyi,

ğ) İdare: Jandarma Genel Komutanlığı Karargâh birimleri ile bağlı birliklerini,
h) İhale yetkilisi: İdarenin, ihale ve harcama yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya

kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerini,
ı) İhtiyaç fazlası: Çeşitli yollardan temin edilerek envantere alınmış, ancak kullanıla-

bilme özelliği olmakla birlikte çeşitli nedenlerle kullanılmaksızın envanterde bulundurulan
taşıt, silah, mühimmat, makine ve teçhizat ile her türlü mal ve malzemeyi,

i) İstekli: Bu Yönetmelik kapsamındaki ihalelere teklif veren gerçek veya tüzel kişileri,
j) Kanun: 12/4/2001 tarihli ve 4645 sayılı Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç,

Mal ve Malzemenin Satış, Hibe, HEK ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair
Kanunu,

k) Karargâh birimleri: Jandarma Genel Komutanlığı Karargâhında bulunan birimleri,
l) Komisyonlar: Jandarma Genel Komutanlığına ait araç, gereç, mal ve malzeme ile

verilecek hizmetlerin standart dışı, HEK, hurda durumlarını belirlemek ve bu belirlemelere is-
tinaden, değer tespiti, satışı, mübadele edilmesi gibi işlemlerini yapmak üzere yetkili makamın
onayı ile konusuna göre her iş ve işlem için ayrı kurulabilecek olan teknik, değer tespit ve ihale
komisyonlarını,

m) Makine ve teçhizat: Role, telsiz, bilgisayar gibi haberleşme ve yazılım cihazları ile
kriminal laboratuvar malzemelerini ve bunların donanımlarını,

n) Mal ve malzeme: Jandarma Genel Komutanlığının donanımı ile bakım, onarım ve
idamesi için zaruri olan araç, gereç, yedek parça, cihaz ve sağlık malzemeleri ile kırpıntı, dö-
küntü malzeme atık ve parçaları ile kullanım yeri bulunmayan veya kontrole tabi olmayan
diğer malları,

o) Muhasebe birimi: Merkezde İçişleri Bakanlığı Merkez Muhasebe Birimini, diğer bi-
rimlerde ise o ilin Defterdarlık Muhasebe Birimini,

ö) Mühimmat: Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde bulunan silahlara ait her türlü
mermi ve cephaneyi,

p) Silah: Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde bulunan ateşli silahlar ile havan, ro-
ketatar, bomba ve benzerlerini,

r) Standart dışı: İmalat özellikleri itibarıyla teknik ve teknolojinin gelişimi karşısında
tip, kapasite ve niteliğini kaybeden veya kullanımından vazgeçilen silah, mal ve malzeme, mü-
himmat, makine ve teçhizatı,

s) Taşıt: Jandarma Genel Komutanlığına ait her türlü motorlu veya motorsuz kara, deniz
ve hava ulaştırma araçlarını,

ş) Üst yönetici: Bakanlıklarda ve diğer kamu idarelerinde en üst yöneticiyi,
t) Yetkili makam: Karargâh birimlerinde malzeme yönetim yetkisine göre ilgili başkan

ve müstakil daire başkanları ile Jandarma Lojistik Komutanını, bağlı birliklerde harcama yet-
kililerini,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Komisyonların Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Teknik komisyonlar
MADDE 5- (1) Teknik komisyonlar; Karargâh birimlerinin veya bağlı birliklerin kendi

kadrolarından olmak üzere, harcama yetkilisinin belirlediği bir kişinin başkanlığında, konu-
sunda uzman en az iki kişinin yer alacağı beş kişiden, harcama yetkilisinin onayı ile oluşturulur.
Bu komisyonlara, gerekli görülmesi halinde, diğer kurum ve kuruluşlardan da konusunda uz-
man üyeler dahil edilebilir.
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(2) 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamındaki el
telsizi, oto telsizi, sabit telsiz, role ve SSB telsizi cihazlarının da diğer demirbaş malzemelerde
olduğu gibi, harcama yetkilisinin onayına istinaden oluşturulacak komisyon marifetiyle tasfi-
yesine karar verilir. Ancak Jandarma Genel Komutanlığına tahsisli frekanslar yüklü olan ci-
hazlar, preslenmek üzere Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketine teslim edilir ve bu
cihazların ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde çıkış işlemleri yapılır. Akü gruplarına ise
31/8/2004 tarihli ve 25569 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Pil ve Akümülatörlerin
Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

(3) Teknik komisyonlar, bağlı birimlerden gelen talepleri mahallinde değerlendirir ve
bu değerlendirme sonuçlarını EK-1’deki forma uygun şekilde teknik komisyon raporu olarak
hazırlar.

(4) Teknik komisyon raporları harcama yetkisine sahip birlik komutanı veya kurum
amirinin onayına sunulur.

(5) Teknik komisyonlar, birimlerin envanterinde olan ve Kanun kapsamında bulunan
taşıt, silah, mühimmat, makine ve teçhizat ile her türlü mal ve malzemelerin ihtiyaç fazlası,
standart dışı, HEK veya hurda durumlarını belirler. Bu belirlemede, öncelikle satış, hibe, mü-
badele veya devir edilecek malların hizmette kullanımı ile elden çıkarılması arasındaki fayda
dikkate alınır. Hizmette kullanılmasına devam edilmesinde kamu yararı görülen, yerine ikame
edilmesi mümkün olmayan, mümkün olsa da bunun zaman içerisinde hizmeti aksatacağı be-
lirlenenlerin standart dışı, HEK ve hurda durumlarına dair karar alınamaz.

(6) Karargâh birimleri ile bağlı birlikler verebilecekleri hizmetleri ve bu hizmetlerle il-
gili değerlendirmeye esas alınabilecek her türlü bilgi ve belgeyi teknik komisyonlara bildirir.
Teknik komisyonlar satışı yapılması talep edilen hizmetleri, yürütülen asli hizmetleri aksatıp
aksatmadığı, kamu yararı bulunup bulunmadığı gibi hususları da dikkate alarak değerlendirir
ve hizmetin satışının yapılıp yapılmamasına karar verir.

(7) İhtiyaç fazlası, standart dışı, kullanım yeri bulunmayan, HEK veya hurda olduğuna
karar verilen taşıt, silah, mühimmat, makine ve teçhizat ile her türlü mal, malzeme ve satışı
uygun görülen hizmetlere ilişkin teknik komisyon kararlarını harcama yetkisine sahip birlik
komutanı veya kurum amirinin onaylaması halinde, onaylanan rapor ve kararlar değer tespit
komisyonlarına gönderilir.

Değer tespit komisyonları
MADDE 6- (1) Değer tespit komisyonları; Karargâh birimlerinin veya bağlı birliklerin

kendi kadrolarından olmak üzere, harcama yetkilisi onayıyla, harcama yetkilisinin belirlediği
bir kişinin başkanlığında taşınır hesap sorumlusunun ve işin uzmanının da katıldığı en az üç
kişiden oluşturulur. Bu komisyonlara mesleki bilgilerinden istifade etmek üzere diğer kurum
ve kuruluşlardan temsilciler dâhil edilebilir. Komisyonun oluşturulması sırasında görevi başında
bulunamayan üyelerin yerine görev yapacak yedek üyeler de belirlenir. Komisyon, değer tes-
pitinde ticaret odası, sanayi odası, borsa, meslek kuruluşları ve ilgili diğer kuruluşlardan veya
aynı nitelikteki taşınırı alan idarelerden ve fiyat araştırması sonuçlarından yararlanabilir.

(2) Değer tespit komisyonu, teknik komisyondan gelen raporu inceler. İlgili kurum ve
kuruluşlar ile serbest piyasadan fiyat araştırması yapar ve satışı yapılacak mal ve hizmetin veya
mübadelesi yapılacak malın tahmini fiyatını tespit eder. Bu tespitlere dair komisyon kararı EK-2’deki
forma uygun şekilde hazırlanır ve harcama yetkilisinin onayına sunulur. Onaylanan kararlar,
teknik rapor ile birlikte malzeme yönetim yetkisine sahip satış ve mübadele işlemlerini yürüten
birime gönderilir.

(3) Teknik komisyonlar tarafından ihtiyaç fazlası olarak belirlenenler, değer tespiti ya-
pılmadan önce malzeme yönetim yetkisi olan ilgili başkanlığa bildirilir. Karargâh birimleri ta-
rafından söz konusu malzemenin bağlı birliklerin ihtiyacı kapsamında olup olmadığı araştırılır.
İhtiyaç olmadığının anlaşılması halinde değer tespiti ve diğer işlemlere geçilir.
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(4) Hizmet satışlarında verilecek hizmetin birim fiyatı tespit edilir. Bu tespitte, o yıl
içerisinde verilmesi uygun görülen hizmetin nevi, miktarı, yeri, tarihi, süresi ile tarifesi ve diğer
hususlar belirlenir ve buna dair komisyon kararları sırasıyla yetkili makamın ve harcama yet-
kilisinin onayına sunulur. Satışı onaylanan hizmetler süreklilik gösteriyorsa tarifesi, her yıl de-
ğer tespit komisyonlarınca belirlenir ve belirlenen tarife üzerinden ihale yapılmaksızın satışa
sunulur. Süreklilik göstermeyen hizmetler ise ihale yapılarak satılır.

(5) Taşınmaz mal üzerinde olmakla beraber ondan ayrılarak taşınır mal durumuna gelen
bina enkazından çıkan evsafını kaybetmiş her türlü malzeme, yonga ve talaş ile kırpıntı kâğıt,
kömür tozu, her türlü atıklar ve yemek artıklarının;

a) Satışı harcama yetkilileri ve harcama yetkileri onayı ile yetkilendirilmiş makamlar
tarafından,

b) Mübadele ve/veya hibe edilmesi üst yönetici veya yetkilendirecekleri makamlar ta-
rafından,

yapılır.
(6) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan

yönetmelikler kapsamında bedelsiz verilmesi gereken atıkların atık üreten komutanlık, karargâh
ve kurumlar tarafından, elden çıkarılması sağlanır.

İhale komisyonları
MADDE 7- (1) İhale komisyonları; Karargâh birimlerinin veya bağlı birliklerin kendi

kadrolarından olmak üzere harcama yetkilisinin belirlediği bir kişinin başkanlığında ve işin
uzmanının da katıldığı en az üç kişi ve tek sayıda olmak üzere harcama yetkilisi onayıyla oluş-
turulur. Satış veya mübadele işlemlerini yürütmek üzere kurulan ihale komisyonları, Kanun
ve bu Yönetmelik hükümleri gereğince yapılacak satış veya mübadele ihalelerine ilişkin iş-
lemleri de yürütür.

Şartname
MADDE 8- (1) İhale konusu işlerin her türlü özelliğini belirten şartname ve varsa ekleri

mevzuata uygun olarak idarelerce hazırlanır.
(2) Hizmet satışına ilişkin şartnameler de mevzuata uygun olarak idarelerce hazırlanır.
Komisyonlar arasındaki koordinasyon
MADDE 9- (1) Merkezden yapılması planlanan iş ve işlemlerde, komisyonların oluş-

turulup yetkili makama onaylatılması ilgili Karargâh birimleri tarafından yapılır.
(2) Bağlı birliklerde birinci fıkrada belirtilen tüm iş ve işlemler lojistik birimleri tara-

fından yerine getirilir.
Komisyon kararlarının alınması, yetki ve sorumluluk
MADDE 10- (1) Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Üyelerin çekimser oy kullanma

hakkı yoktur. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu yönünde karar alınır. Karşı oy verenler,
karşı oy gerekçelerini kararda belirtmek zorundadır. Komisyon üyeleri aldıkları kararlardan
sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İhale İşlemleri

İhale yetkisi
MADDE 11- (1) Kanunda yazılı işleri yaptırmaya ve ihale yapılmasına yetki vermeye

harcama yetkilisi yetkilidir.
Onay belgesi
MADDE 12- (1) İhale işlemlerinin yürütüldüğü birim tarafından, teknik komisyon ve

değer tespit komisyonu kararı doğrultusunda, ihalesi yapılacak her iş için EK-3/A veya EK-3/B’de
yer alan örneklere uygun onay belgesi hazırlanır ve ihale onayı alınır. Onay belgesinde ihale
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konusu olan işin nevi, niteliği, miktarı, tahmini bedeli, ihalede uygulanacak usul, ilanın şekli
ve adedi, teminat miktarı şartname ve eklerinin bir bedel karşılığında verilip verilmeyeceği,
bedel karşılığı verilecekse bedelin ne olacağı gösterilir.

(2) İhaleye çıkılarak yapılacak hizmet satışları için harcama yetkilisinden alınacak onay
belgesinde teknik komisyon ve değer tespit komisyonu kararları, verilecek hizmetin nevi, yeri
ve süresi belirtilir.

İhaleye katılamayacak olanlar
MADDE 13- (1) Aşağıda belirtilenler ihaleye katılamazlar:
a) İhaleyi yapan idarenin üst yöneticileri, yetkili makamları, harcama yetkilileri, ihale

yetkilileri.
b) İhaleyi yapan idarenin ihale iş ve işlemlerini hazırlamak, yürütmek, denetlemek ve

sonuçlandırmakla görevli kişiler.
c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kişilerin eşleri ve üçüncü dereceye kadar (üçüncü de-

rece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kayın hısımları ile evlatlıkları ve
evlat edinenleri.

ç) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kişilerin ortakları (bu kişilerin yönetim kurulla-
rında görevli olmadıkları anonim ortaklıkları hariç).

d) Geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılması yasaklanmış olanlar ile
12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize
suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.

İhale işlem dosyasının düzenlenmesi
MADDE 14- (1) Hazırlanan ihale dosyaları, ihale işlemlerine başlanılmadan önce ihale

komisyonları ile koordine edilir. İhale komisyonlarınca tetkik edilen dosyada; teknik ve değer
tespit komisyonu görevlendirme yazıları, teknik ve değer tespit komisyonu kararları, ihale onay
belgeleri ve saklanmasında yarar görülen diğer belgeler ile ilana ilişkin gazete ve belgeler bu-
lunur.

İhale dokümanı
MADDE 15- (1) İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari ve teknik

şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge
ve bilgiler bulunur. İdari şartnamede ihale konusuna göre aşağıdaki hususlardan uygun olan-
larının belirtilmesi zorunludur:

a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı.
b) İhaleyi yapan idarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası.
c) İhale usulü, ihale tarih ve saati ile tekliflerin nereye verileceği.
ç) İsteklilere talimatlar.
d) İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri.
e) İhale dokümanında açıklama isteme ve yapılma yöntemleri.
f) Tekliflerin geçerlilik süresi.
g) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin teklif fiyatına dahil

olacağı.
ğ) Tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesinde uygulanması gereken usul ve

esaslar.
h) İhale kararının alınmasından sözleşmenin imzalanmasına kadar uygulanması gereken

usul ve esaslar.
ı) Teklif ve sözleşme türü.
i) Geçici ve kesin teminat oranları ile teminatlara ait şartlar.
j) İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu.
k) Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu.
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l) İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihi, teslim yeri ve şartları ve gecikme halinde
alınacak cezalar.

m) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları.
n) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşme ile ilgili diğer giderlerin mevzuat hükümlerine

göre ödeneceği.
o) Anlaşmazlıkların çözümü.
İhalenin ilanı
MADDE 16- (1) Satışı yapılacak mal ve hizmetin veya mübadelesi yapılacak malın

17 nci maddede belirtilen hususları ihtiva eden ilan metni aşağıdaki esas ve usuller çerçevesinde
duyurulur:

a) Tahmin edilen bedeli 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 13 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde mal ve hizmet alımları
için belirlenen üst limite kadar olan ihale konusu işlerde, ihalenin yapılacağı yerde günlük ga-
zete çıkıyorsa ilan metni bu gazetelerden birinde ihale tarihinden en az on gün önce bir defa
ilan edilir. İhalenin yapılacağı yerde günlük gazete çıkmıyorsa ilan metni ihale tarihinden en
az on gün önce ilgili idare ile Hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılır ve belediye
yayın araçları ile duyurulur. Bu işlemler bir tutanak ile belgelenir. Bu yerlerde en çok yedi gün
aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.

b) Tahmin edilen bedeli, 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(b) bendinin (2) numaralı alt bendinde mal ve hizmet alımları için belirlenen üst limiti aşan
ihale konusu işlerde ihale tarihinden en az on gün önce Resmî Gazete’de ve Basın İlan Kuru-
munca tespit edilen günlük gazetelerden birinde ilan yapılır.

c) Değer tespit komisyonlarınca tespit edilen değerleri, Kamu İhale Kurumunca her yıl
güncellenerek yayınlanan 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) ben-
dindeki limite eşit ve altında olanlar ise en az üç firmanın ihaleye daveti ile ilansız olarak ger-
çekleştirilebilir.

ç) Değer tespit komisyonlarınca tespit edilen değerleri 4734 sayılı Kanunun 8 inci mad-
desinin birinci fıkrasının (a) bendine göre belirlenen limite eşit veya üzerinde olan ihale konusu
işler için ulusal gazetelerin birinde ihale tarihinden en az yirmi gün önce bir defa ilan yapılır.

(2) İdare işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka
gazeteler veya öteki yayın araçları ile de yayınlatabilir. Ayrıca, ihaleyi yapan idarenin varsa
internet sitesinde de yayınlanabilir.

(3) İlan giderleri idare bütçesinin ilgili tertibinden karşılanır.
İlanlarda bulunması zorunlu hususlar
MADDE 17- (1) İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:
a) İhaleyi yapan idarenin adı, adresi, faks ve telefon numarası.
b) İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı.
c) Satışı veya mübadelesi yapılacak taşıtların modeli, markası, motor hacmi, motor gü-

cü, kilometresi, faal olup olmadığı, varsa hasar durumu (yüzde olarak).
ç) Satışı veya mübadelesi yapılacak malın cinsi, markası, modeli, miktarı, durumu ile

faal olup olmadığı.
d) Mübadele karşılığı alınacak mala ilişkin özellikler.
e) Verilecek hizmetin yeri, nevi, süresi ve özellikleri.
f) Değer tespit komisyonunca belirlenen tahmini bedel.
g) Geçici teminat miktarı.
ğ) İhalenin açık artırma usulü ile yapılacağı.
h) İlk ve son tekliflerin ihale komisyonları önünde yazılı olarak verileceği.
ı) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı.

23 Aralık 2022 – Sayı : 32052                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 37



i) İhale konusu işin ve belgelerinin nerede görülebileceği.
j) İsteklilerden ihaleye getirilmesi istenilen belgelerin neler olduğu.
k) Şartnamenin bulunup bulunmadığı, varsa şartnamenin nasıl ve nereden temin edile-

bileceği.
l) Sözleşme yapılıp yapılmayacağı.
Teminat
MADDE 18- (1) Satışı veya mübadelesi yapılacak taşıt, silah, mühimmat, makine ve

teçhizat ile her türlü mal ve malzemenin özelliğine göre, ihaleye katılacaklardan, tahmini be-
delin yüzde üçünden az olmamak üzere geçici teminat alınır.

(2) İhale komisyon kararının onaylanmasını müteakip ihaleyi kaybedenlere teminatları
iade edilir. İhaleyi kazanan alıcıya ihale bedelini ödemek ve yükümlülüklerini eksiksiz olarak
yerine getirmek kaydıyla teminatı iade edilir.

Teminat olarak kabul edilecek değerler
MADDE 19- (1) Teminat olarak;
a) Tedavüldeki Türk parası,
b) Teminat mektupları,
c) Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri ve bu se-

netler yerine düzenlenen belgeler,
ç) İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı ban-

kaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya
benzeri kredi kuruluşlarının kont garantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların
düzenleyecekleri teminat mektupları,

kabul edilir.
(2) Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen

belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış
değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

(3) Teminat mektupları dışındaki teminatlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz.
Bunların muhasebe birimine yatırılması zorunludur.

Tekliflerin geçerlilik süresi
MADDE 20- (1) Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az doksan tak-

vim günü olmalıdır. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları de-
ğerlendirmeye alınmaz.

(2) İhtiyaç duyulması halinde idare, teklif geçerlilik süresinin en fazla birinci fıkrada
belirlenen süre kadar uzatılması yönünde istekliden talepte bulunur. İstekli, idarenin bu talebini
kabul edebilir veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden
isteklinin geçici teminatı iade edilir.

(3) Talebi kabul eden istekliler, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmeksizin geçici
teminatını kabul edilen yeni teklif geçerlilik süresine ve her bakımdan geçici teminata ilişkin
hükümlerle uydurmak zorundadır.

(4) Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olarak yapılır, iadeli taahhütlü posta yoluyla
gönderilir veya imza karşılığı elden teslim edilir.

Uygun bedel
MADDE 21- (1) Uygun bedel, tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere teklif edi-

len bedellerin en yükseğidir.
İhale komisyonunun takdir yetkisi
MADDE 22- (1) İhale komisyonu, gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yap-

mamakta serbesttir.
(2) Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.
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Kararlarda belirtilmesi gereken hususlar
MADDE 23- (1) İhale komisyonu tarafından alınan kararlar, komisyon başkanı ve üye-

lerinin ad ve soyadları ile esas görevleri belirtilerek yazılır ve imzalanır.
(2) Kararlarda isteklilerin isimleri, adresleri, teklif ettikleri bedeller, ihalenin hangi ta-

rihte ve hangi istekli üzerinde kaldığı ve hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise se-
bepleri belirtilir.

İhale kararlarının onayı veya iptal edilmesi
MADDE 24- (1) İhale komisyonunca alınan ihale kararları, EK-4/A veya EK-4/B’de

yer alan form örneklerine uygun şekilde hazırlanır ve harcama yetkilisi tarafından karar tari-
hinden itibaren en geç yedi iş günü içinde onaylanır veya gerekçesi açıkça belirtilmek suretiyle
iptal edilir.

(2) Harcama yetkilisi tarafından ihale kararı iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.
Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi
MADDE 25- (1) Harcama yetkilisi tarafından onaylanan ihale kararları, onaylandığı

tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde ihale yapılana veya vekiline, imzası alınmak suretiyle
bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine gönderilir. İadeli taahhütlü mektupla
yapılan tebligatlarda, mektubun teslim edildiği tarih, tebliğ tarihi sayılır. Teslimin gerçekleşti-
rilememesi halinde tebligat, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre
gerçekleştirilir.

(2) İhale kararlarının harcama yetkilisi tarafından iptal edilmesi halinde de durum is-
tekliye aynı şekilde bildirilir.

İtiraz
MADDE 26- (1) İhalede hazır bulunanlar tarafından ihale işlemlerine karşı, ihale ko-

misyonunun bağlı bulunduğu idareye itiraz edilebilir. İhale sırasında hazır bulunmayan veya
noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekilini göndermeyenler, ihalenin yapılış usulüne ve
sonucuna itiraz edemez.

İhale usulü
MADDE 27- (1) İhaleler bütün isteklilerin teklif verebildiği açık artırma usulü ile ya-

pılır. İsteklilerin ilk ve son teklifleri yazılı olarak alınır. Tekliflerin alınması ve değerlendiril-
mesini müteakip ilk teklifler açıklanır. İhale, teklif edilen fiyatlar üzerinde görüşme yapılarak
sonuçlandırılır.

(2) Görüşme sırasında verilen her teklif tutanağa bağlanarak, ihale komisyonunda gö-
revli personel tarafından imzalanır.

(3) Fiyat görüşmelerinin usul ve esasları ihale dokümanında ayrıntılı olarak düzenle-
nir.

(4) Teknik altyapının oluşturulması halinde ihaleler elektronik ortamda gerçekleştiri-
lebilir. Elektronik ihalenin usul ve esasları ihale dokümanlarında belirtilir.

İhale dokümanında değişiklik yapılması veya açıklanması
MADDE 28- (1) İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması

esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, ihale yetkilisinden onay alınarak önceki ilanlar
geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.

(2) İlan yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini et-
kileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya istek-
lilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında zeyilname ile değişiklikler yapı-
labilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname,
son teklif verme gününden en az üç gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde
ihale dokümanı alan ve tebligat adresini idareye bildiren isteklilerin tamamına imza karşılığı
elden verilir veya iadeli taahhütlü mektup yoluyla ya da faksla gönderilir. Ancak faksla yapılan
gönderimlerin alındığı teyit edilmek zorundadır.
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(3) Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek
süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere, zeyilname ile en
fazla yirmi gün ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce
vermiş olan isteklilere, tekliflerini geri çekerek yeniden teklif verme imkanı sağlanır.

(4) İstekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan
hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden beş gün öncesine kadar yazılı açıklama talep
edebilir. Bu talebin idarece uygun görülmesi halinde, yapılacak açıklama talep eden firmaya
ve ihale dokümanını alan bütün isteklilere son teklif verme gününden üç gün öncesinde bilgi
sahibi olmasını temin edecek şekilde faksla bildirilir ve teyit alınır. Teyit alınamadığı durum-
larda yazılı olarak gönderilir ve aynı zamanda açıklama internette yayınlanabilir.

İhaleye katılımda yeterlik kuralları
MADDE 29- (1) İhalenin niteliği ve büyüklüğüne göre idari şartnamede, ekonomik ve

mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterlik kriterlerinin istenmesi halinde ilgili süre ve şartlar
idare tarafından belirlenir.

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması
MADDE 30- (1) Tekliflerin hazırlanmasında ve sunulmasında aşağıdaki hususlara uyu-

lur:
a) Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak

istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret un-
vanı, tebligata esas açık adresi, telefonu, varsa faks numarası ve elektronik posta adresi, teklifin
hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli
tarafından imzalanarak kaşelenir veya mühürlenir.

b) Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale doküma-
nının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile
birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve
teklif mektubuna isteklilerin adı, soyadı veya firma ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili
kişilerce imzalanmış olması zorunludur. İhale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine
dair hüküm bulunması halinde, alternatif teklifler de aynı şekilde hazırlanarak sunulur.

c) Teklifler ihale dokümanında belirtilen son teklif verme saatine kadar sıra numaralı
alındılar karşılığında idareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açıl-
maksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek
tekliflerin ihale dokümanında belirtilen son teklif verme saatine kadar idareye ulaşması şarttır.
Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayan tekliflerin alınış zamanı tutanakla tespit edi-
lir.

ç) Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alına-
maz ve değiştirilemez.

Tekliflerin alınması ve açılması
MADDE 31- (1) Teklif zarflarının alınması ve açılmasında aşağıda belirtilen hususlara

uyulur:
a) Teklif zarfları ihale dokümanında belirtilen son teklif verme saatine kadar ihale do-

kümanında belirtilen yere teslim edilir. İdarece her ihale için teklif veren istekliye alınış sırasına
göre birden başlayan sıra numaralı alındı belgesi verilir.

b) Posta ile gelen teklif zarfları için ilanda belirtilen birimlere teslim saati esas alınır.
İlanda teklif verme saatinden sonra söz konusu birimlere teslim edilen teklif zarfları zamanında
verilmemiş kabul edilir ve işleme alınmaz.

c) İdare personeli tarafından teslim alınan teklif zarflarına teslim alınma sıra ve zama-
nını gösterecek şekilde bir dizi pusulası tanzim edilir. Toplanan teklif zarfları, idare personeli
tarafından, dizi pusulası ile birlikte ihale komisyonu üyelerinin huzurunda komisyon başkanına
teslim edilir.
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ç) İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. İhale komisyonu tara-
fından hazır bulunan isteklilerin huzurunda, ilanda veya idari şartnamede belirtilen saatte, alınış
sırasına göre teklif zarfları açılır.

d) İsteklinin kendisi veya yetkili temsilcisinin ihale komisyonu toplantısında hazır bu-
lunması durumunda; teklif zarfının üzerinde teklifin hangi işe ait olduğu veya ihaleyi yapan
idarenin adının yazılı olmaması durumları hariç olmak üzere, idari şartnamede de belirtilmiş
olması kaydıyla zarfın üzerinde eksik olan diğer hususlar tamamlatılarak teklif değerlendiril-
meye alınır.

e) İhale komisyon başkanlığınca değerlendirmeye alınmayan teklif zarfları yedi gün
içerisinde adresi varsa teklif sahibine gerekçesi yazılarak muhteviyatı ile birlikte iade edilir.

f) Değerlendirilmeye alınan teklif zarfları için teklif sahibinin adı, soyadı veya ticaret
unvanı ile zarf muhteviyatı yazılarak zarf açma tutanağı düzenlenir. İsteklilerin belgelerinin
eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı
kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan
istekliler hazırlanan tutanakta belirtilir. Değerlendirilmeye alınmayan teklif zarflarına da tuta-
nakta yer verilir.

g) İsteklilere teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan zarf açma tutanağı
ihale komisyonu başkan ve üyelerince imzalanır.

İhalenin icrası
MADDE 32- (1) İstekliler tarafından sunulan veya posta ile gönderilen tüm yazılı tek-

liflerden, ihale komisyonu tarafından uygunluğu tespit edilenler, alınış sırasına göre hazırda
bulunan istekliler huzurunda okunmak suretiyle açıklanarak, ihaleye ait artırma ve eksiltme
tutanağına yazılır. Bundan sonra istekliler sırası ile yazılı olarak sunulan en yüksek tekliften
aşağı olmamak üzere yeni tekliflerini sunmaya devam ederler. İhaleden çekilen isteklilerin bu
durumları ihaleye ait artırma tutanağına yazılır ve imzaları alınır. İlgilinin imzadan imtina et-
mesi halinde durum ayrıca belirtilir. Artırma işlemi sonucunda isteklilerden son tekliflerini ya-
zılı olarak vermeleri istenir.

(2) Artırmanın her aşamasında, istekliler tarafından sunulan yeni teklifler bir önceki
tekliflerinden daha az olamaz. Bir önceki tekliflerden daha aşağı teklif verilmesi durumlarında
ise isteklinin bu teklifi dikkate alınmaz, bu durumlarda en son uygun olan teklifi geçerli sayılır
ve bu husus ihaleye ait artırma tutanağında belirtilir.

(3) İsteklilerin ilk ve son teklifleri mutlaka yazılı olarak alınır, bunun haricinde görüşme
sırasında sözlü olarak verilen her teklif artırma tutanağına yazılarak bu tutanağın altı ihale ko-
misyonunda görevli tüm personel tarafından imzalanır.

(4) İhaleden çekilenler yeniden teklifte bulunamaz.
(5) Teklif yapıldığı sırada, yapılan artırmaların işi uzatacağı anlaşılırsa isteklilerden ko-

misyonun huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. Daha önce ihaleden
çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremez.

(6) Geçici teminat mektupları veya teklif mektuplarının bulunmadığı teklif zarfları, hiç-
bir şekilde değerlendirilmeye alınmaz.

İhale sonucunun karara bağlanması
MADDE 33- (1) Sözlü veya yazılı son teklifler alındıktan sonra ihale komisyonunca;
a) İhalenin yapıldığı ancak harcama yetkilisinin onayına bağlı kaldığı,
b) Tekliflerin daha ayrıntılı bir şekilde incelenmesi için süreye ihtiyaç duyulduğu ve

şartnamelerde daha uzun bir süre öngörülmemiş ise ihalenin on beş günü geçmemek üzere baş-
ka bir güne bırakıldığı,

c) İhalenin yapılmadığı,
hususlarından birine karar verilir.
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(2) Kararın ihale aşamasında sonuçlandırılması halinde, verilen karar gerekçeli olarak
karar özeti halinde yazılarak komisyon başkan ve üyeleri tarafından imzalanır ve durum hazır
bulunanlara bildirilir. Kararın daha sonra alınması veya ihalenin tekliflerini posta yolu ile gön-
deren isteklinin üzerinde kalması durumlarında kararın tebliği, 25 inci maddede belirtilen usul-
lere göre yapılır.

İhalenin yapılamaması
MADDE 34- (1) Yapılan ihalede istekli çıkmadığı, isteklilerin belgeleri veya son tek-

lifleri uygun görülmediği takdirde, şartnamede belirtilen nitelik ve şartlar aynen muhafaza edil-
mek suretiyle yeniden ihale açılabilir.

(2) İhale dokümanındaki hata ve çelişkilerden dolayı istekli çıkmadığının anlaşılması
durumunda ise ihale dokümanından kaynaklanan hatalar düzeltilerek yeniden ihaleye çıkılır.

İhalenin sözleşmeye bağlanması
MADDE 35- (1) Onayda ve ilanda sözleşme yapılması belirtilmişse ihale kararının

ihale yetkilisince onaylanmasını müteakip ihaleyi alan istekli, kararın kendisine tebliğ edildiği
tarihten itibaren on beş gün içinde kesin teminat istenmiş ise ihale bedelinin % 6’sından az ol-
mamak şartıyla kesin teminatını da idareye vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır.

(2) Üzerinde ihale kalan isteklinin, aynı süre içerisinde ihale bedelini ve alıcıya ait bu-
lunan vergi, resim ve harçları yatırması ve diğer giderleri ödemesi gerekir. Bu zorunluluklara
uymadığı takdirde protesto çekmeye, hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale iptal olur ve is-
teklinin geçici teminatı gelir kaydedilir.

Sözleşme ile ilgili hususlar
MADDE 36- (1) Yapılan ihale sonucunda satışına karar verilen mal veya hizmet veya

mübadelesine karar verilen mal için onay belgesinde belirtilmiş ise idare ile alıcı arasında satış
veya mübadele sözleşmesi imzalanır. Bu sözleşme idare adına harcama yetkilisi tarafından im-
zalanır.

(2) Satış veya mübadele sözleşmesinde;
a) Taraflara,
b) Satış konusu mal veya hizmetin veya mübadele konusu malın cinsi, markası, modeli,

satış veya mübadele tutarı ile teknik özellikleri ve evsafına,
c) Ödeme şartları ve şekline,
ç) Teslim etme ve alma süresi ile teslim etme yeri, şekli ve şartlarına,
d) Kesin teminat alınacaksa miktarına,
e) Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde uygulanacak ceza ve sözleşmenin fes-

hi hükümlerine,
f) Mücbir sebep halleri ve tevsikine,
g) Uyuşmazlıkların halline,
ğ) Mübadele kapsamında, yerine getirilen malın muayenesi ile ilgili hususlara,
h) Sözleşmede değişiklik yapılması ile ilgili hususlara,
ı) Yürürlük süresine,
ve gerekli görülecek diğer hususlara yer verilir.
(3) Kanun hükümlerine göre elde edilen kaynaklara dayanılarak üst yönetici onayı alın-

mak suretiyle gelecek yıllara sâri taahhüde girişilebilir.
(4) Sözleşmenin uygulanması sırasında sözleşme konusu alımın niteliğinde, işlevlerinde

ve kullanım amaçlarında iyileştirme yapılmasının sözleşmenin devamı için zorunlu olması,
maddi ve hukuki sebeplerle kamu menfaatinin bulunduğunun tespit edilmesi veya idarenin hiz-
met ve ihtiyaçları bakımından zorunlu diğer hallerin mevcut olması durumunda; gerekçelerin
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belirtilmesi, yüklenici tarafından kabul edilmesi ve işin esasından ayrılmamak kaydıyla
26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İda-
relerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname kapsamında
sözleşme ve eklerinde ek sözleşme ile değişiklik yapılabilir.

(5) Sözleşme ile taahhüt altına alınan malın tedarikinin ve temininin yüklenicinin kusuru
bulunmaksızın sonradan hukuken veya fiilen imkansızlaşması durumunda; sözleşme feshedi-
lerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tarifeye Bağlı veya Bedelsiz Hizmet Satışı, Mübadele, Hibe,

Yardım ve Bedelsiz Devir
Tarifeye bağlı hizmet satışı
MADDE 37- (1) Karargâh birimleri ve bağlı birliklerde, tarifeye bağlı olarak satışına

karar verilen hizmetlerin nevi, yeri, hangi tarihler arasında verilebileceği ve süresi teknik ko-
misyonca tespit edilerek hazırlanan komisyon raporu yetkili harcama yetkilisince onaylandıktan
sonra tarifeleri tespit edilmek üzere değer tespit komisyonuna gönderilir.

(2) Değer tespit komisyonu raporu yetkili makamca onaylandıktan ve üst yönetici oluru
alındıktan sonra satışa sunulan hizmetler uygun görülen vasıtalarla duyurulur. Tarifeye bağlı
olarak satışa sunulan hizmetlere ilişkin talepler hizmeti veren birimler tarafından değerlendirilir
ve asli görevini aksatmayacak şekilde verilir.

(3) Hizmeti veren birim tarafından, hizmetin özelliğine göre sözleşme yapılması uygun
görülüyorsa yapılacak sözleşmeyi müteakip, gerek görülmüyorsa ödemeye ilişkin belge alın-
dıktan sonra hizmet verilir.

Mübadele
MADDE 38- (1) Teknik komisyonlarca ihtiyaç fazlası, standart dışı, HEK veya hurda

durumunda olduğu belirlenen taşıt, silah, mühimmat, makine, teçhizat, mal ve malzeme Tür-
kiye’deki kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce üretilen veya bunların sahip
oldukları mal ve malzeme ile mübadele edilebilir.

(2) Mübadele işleminde, mübadele edilen mal ve malzemenin piyasa fiyatlarının eşit-
liğinden ziyade, bunların mübadelesinden temin edilen fayda esas alınır. Fiyatların bir diğerine
yakın değerde olması yeterlidir.

(3) Mübadele işleminde, mübadele edilen mal karşılığında alınan malın aynı cins olması
şart değildir. İdare tarafından ihtiyaç duyulan değişik mallar, mübadele edilen mal karşılığında
alınabilir.

(4) Teknik komisyonlar tarafından ihtiyaç fazlası, standart dışı, HEK veya hurda duru-
munda olduğu belirlenen mal veya malzemelerin, değer tespit komisyonlarınca değerleri tespit
edildikten sonra, mal veya malzemelerin satış veya mübadele yöntemlerinden hangisi ile elden
çıkartılacağına ve ihtiyaç duyulan malın hangisinin mübadele yoluyla alınacağına idarece karar
verilir.

(5) İdareler tarafından mübadeleye karar verilmesi halinde mübadeleye konu mal veya
malzemenin değer tespit komisyonlarınca belirlenen değerleri de göz önünde tutularak ihtiyaç
duyulan mal veya malzemelerin yetkili birimlerce belirlenen tahmini bedelleri çerçevesinde
mal veya malzemelerin tespiti idarelerce yapılır ve harcama yetkilisinin oluruna sunulur. Mü-
badele işlemi bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

(6) İhtiyaç duyulan mal veya malzemenin kamu kurum veya kuruluşlarından mübadele
edilebileceğinin, tek gerçek veya tüzel kişi tarafından karşılanabileceğinin ya da tek gerçek
veya tüzel kişiye teslim edilebileceğinin tespit edilmesi halinde taraflar arasında yapılacak bir
sözleşme çerçevesinde mübadele işlemi gerçekleştirilebilir.
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(7) Kırpıntı kâğıt, yemek artığı, kemik ve ambalaj atığı, kullanılmış yağ ve döküntü ve
benzeri durumlardaki atık mal ve malzemelerin mübadelesi, birim fiyat tespit edilerek yıllık
olarak da yapılabilir. Bunlardan sürekli biriken ve depolanmasında zorluk çekilen mal ve mal-
zemeler; değer tespit komisyonlarınca birim fiyatları tespit edilerek mübadele işleminde birim
miktar karşılığı alınan malın aynı fiyat ve miktarı üzerinden yapılan sözleşme ile bir yıl süreyle
mübadele edilebilir.

Hibe ve yardım
MADDE 39- (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan taşıt, silah, mühimmat, makine

ve teçhizat ile mal ve malzemeler, 30/5/1985 tarihli ve 3212 sayılı Silahlı Kuvvetler İhtiyaç
Fazlası Mal ve Hizmetlerinin Satış, Hibe, Devir ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına
Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapılması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Ka-
nunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasına göre her yıl Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen
parasal limit ve cins dahilinde, Bakanlıkça Türkiye Cumhuriyetinin dış siyasi tutum ve men-
faatlerine aykırı olmadığı hususunda Dışişleri Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle,
dost veya müttefik devletlerin emniyet ve güvenlik hizmetlerinde kullanılmak üzere ve değer
tespit komisyonu tarafından bedeli de belirlendikten sonra Bakan onayı ile hibe edilebilir ya
da değeri üzerinden veya değerinden daha az bir bedel karşılığında yardım olarak verilebilir.

Bedelsiz hizmet satışı
MADDE 40- (1) Bu Yönetmelikte tarifeye bağlı olarak veya ihale yoluyla satışı dü-

zenlenen hizmetler, Dışişleri Bakanlığının mütalaası alınmak suretiyle dost veya müttefik dev-
letlere üst yönetici onayı ile bedelsiz olarak verilebilir. 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin
birinci fıkrasının (a) bendine göre belirlenen ve Kamu İhale Kurumu tarafından her yıl gün-
cellenen limite eşit veya üzerinde olanlar için Dışişleri Bakanlığının mütalaası alınmak suretiyle
Bakan oluru ile verilebilir.

(2) Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde tarifeye bağlı
olarak veya ihale yoluyla satışı düzenlenen hizmetler; İçişleri Bakanlığına bağlı kamu kurum
ve kuruluşlar tarafından talep edilmesi halinde üst yönetici onayı ile, diğer bakanlıklara bağlı
kamu kurum ve kuruluşlar tarafından talep edilmesi halinde Bakan oluru ile bedelsiz verilebi-
lir.

Bedelsiz devir
MADDE 41- (1) Bu Yönetmeliğe konu taşınırlar; üst yönetici tarafından gerek görül-

mesi halinde, harcama yetkilisinin onayı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen esas ve
usuller çerçevesinde ihtiyacı olan kamu kurum ve kuruluşlarına, Milli Emlak Müdürlüklerine,
Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketine bedelsiz olarak devredilebilir.

(2) Doğal afetler, kanuni grev, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik gibi
mücbir sebep halleri ile tespit edilen değerleri 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendine göre belirlenen ve Kamu İhale Kurumu tarafından her yıl güncellenen
limite eşit veya üzerinde olan bedelsiz devir işlemleri, alınacak Bakan oluruna göre yürütülür.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Satıştan Sağlanan Gelirin Tahsili ve Ödenek Kaydı

Gelirlerin tahsili ve ödenek kaydı
MADDE 42- (1) Satılan taşıt, silah, mühimmat, makine ve teçhizat, her türlü mal ve

malzeme ile verilen hizmetten yurt içinde elde edilen Türk parası veya yurt dışından elde edilen
dövizlerin Türk parası karşılıkları bütçeye gelir kaydedilir.

(2) Satılan mal ya da hizmet karşılığı bedel, muhasebe birimine, alıcı tarafından Türk
parası veya döviz karşılığı Türk parası olarak nakden ve defaten yatırılır.
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ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Tescil ve kaydı gereken mal ve malzemeler
MADDE 43- (1) İlgili mevzuatı gereği tescil ve kaydı gereken mal ve malzemenin el-

den çıkarılması durumunda;
a) Kayda girmesinde uygulanan mevzuat ve işlemler, kayıtlardan çıkarılması işlemle-

rinde de uygulanır.
b) Taşıtlar için ayrıca, teknik komisyon tarafından EK-5/A’da yer alan araç tespit tuta-

nağı düzenlenerek değer tespit komisyonuna gönderilir. Değer tespit komisyonunca, değer tes-
piti yapılan taşıtlar için EK-2’de yer alan rapor düzenlenir. Malzeme yönetim yetkisi bulunan
yetkili makamın onayı alınan taşıtlar için EK-3/A veya EK-3/B’de yer alan ihale veya mübadele
onayı alındıktan sonra bu taşıtlar için örün ağı sayfasında yer alan şartname ile şartname eki
listesi EK-6/A veya EK-6/B’de yer alan formlara uygun olarak hazırlanır. İlgili mevzuat dahi-
linde taşıtların tescilinde, sahiplik belgesi olarak kullanılmak üzere EK-7/A veya EK-7/B’de
yer alan taşıt satış veya mübadele senedi düzenlenerek ihaleyi kazanan kişiye verilir.

c) Silahların ve bu silahlara ait mermilerin satışı hususunda idarece yürürlüğe konulan
yönetmelik hükümleri uygulanır.

ç) 5/4/1983 tarihli ve 2813 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Kuruluşuna
İlişkin Kanun kapsamına giren makine ve teçhizattan, bu Yönetmelik hükümleri gereğince el-
den çıkarılması gerekenlerin satış, devir veya hibe işlemleri, 2813 sayılı Kanun ve bu Kanuna
dayanılarak çıkarılan yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

İdarenin görev ve sorumluluğu ve isteklinin yetkisi
MADDE 44- (1) İdare 35 inci maddede yazılı süre içerisinde sözleşme yapılması hu-

susunda kendisine düşen görevleri yapmakla ve şartnamede belirtilen malı veya hizmeti alıcı-
sına teslim etmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde alıcı, teslim
tarihinden itibaren on beş gün içinde on gün müddetli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şar-
tıyla taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde alıcının yatırmış olduğu kesin teminat ve ihale
bedeli geri verilir. Alıcı, ihaleye girmek ve teminat vermek için yaptığı masrafları istemeye
hak kazanır.

(2) Tebligatın yasal süre içerisinde yapılmamasından dolayı idarenin zararına sebep
olanlar hakkında kanuni işlem yapılır.

Şikâyetlerin incelenmesi ve anlaşmazlıkların çözümü
MADDE 45- (1) İdare ve ihale komisyonu, ihalenin ilgili mevzuata uygun olarak ya-

pılması hususunda isteklilere karşı sorumludur. Sözleşme yapılmamış olması kaydıyla bu so-
rumlulukların ihlali sonucu bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının
muhtemel olduğunu iddia eden istekli ihale süreci içindeki bütün işlem veya eylemlerle ilgili
yazılı şikâyet suretiyle inceleme talebinde bulunabilir.

(2) İdareye şikâyet süresi; ihale süreci içerisinde şikâyete konu işlem veya eylemin far-
kına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren beş gündür.

(3) Süreler; tebliğ, ilan, bildirim veya şikâyete yol açan durumların farkına varıldığı
yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren işlemeye başlar.

(4) Tatil günleri sürelere dâhildir. Sürenin son günü tatil gününe rastlarsa, süre tatil gü-
nünü izleyen çalışma gününün bitimine kadar uzar.

(5) Başvurular, idareye hitaben yazılmış imzalı dilekçe ile yapılır. Dilekçelerde;
a) Başvuru sahiplerinin, vekil veya temsilcilerinin adı, soyadı veya unvanı ve adresi,
b) Başvuru konusu ihale,
c) Şikâyet edilen veya incelenmesi istenilen konular, sebepleri ve dayandığı deliller,
ç) Şikâyet edilen veya incelenmesi istenilen konunun farkına varıldığı tarih veya tebliğ,

ilan veya bildirim tarihi,
belirtilir.
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(6) Başvuran, talebine ilişkin gördüğü bütün bilgi ve belgeleri dilekçeye ekleyebilir.
Belgelerin asıl olmaması halinde, aslının aynı olduğu yolundaki beyanla imzalanarak belgeler
eklenir.

(7) Aynı kişi bir ihaleye ilişkin birden fazla konu hakkında tek dilekçeyle şikâyet baş-
vurusunda bulunabilir.

(8) Posta yoluyla yapılan başvurularda, başvurunun idare tarafından kayda alındığı
tarih, başvuru tarihi olarak kabul edilir.

(9) Dilekçe üzerine, başvurulan idare tarafından alınan dilekçelerin derhal kaydı yapılır,
kayıt tarih ve sayısı dilekçenin üzerine yazılır. Ayrıca başvuru sahiplerine kayıt tarihini ve sa-
yısını gösteren imzalı ve mühürlü bir alındı belgesi verilir.

(10) İhale yetkilisi bizzat yapacağı veya işin niteliğine göre bir veya birden fazla ra-
portöre yaptıracağı inceleme sonuçlarına göre şikâyetle ilgili kararını verir. Şikâyete konu is-
tenilen her türlü bilgi ve ihale dokümanı ihale komisyonunca veya ilgili birim tarafından veri-
lir.

(11) Şikâyet başvurusu üzerine verilecek kararlarda aşağıdaki hususlar idarece göste-
rilir:

a) Başvurunun idare kayıtlarına alındığı tarih ve sayı ile karar tarihi ve sayısı.
b) Başvuruya konu ihale.
c) Başvuran.
ç) Başvuru üzerine alınan diğer karar ve yapılan işlemlerin özeti.
d) İleri sürülen iddiaların, olayların ve hukuki dayanaklarının özeti.
e) İddiaların ve olayların değerlendirilmesi.
f) Kararın dayandığı hukuki sebepler ile gerekçeleri ve karar sonucu.
g) Şikâyetin kısmen veya tamamen haklı bulunmuş olması halinde gereken düzeltici

önlemler ve bu düzeltici önlemlerle ihale sürecine devam edilip edilemeyeceği.
ğ) İhale yetkilisinin adı, soyadı ve imzası.
(12) İdare şikâyet üzerine verdiği nihai kararı en geç yedi gün içinde şikâyet başvuru-

sunda bulunana bildirir.
(13) Şikâyet yapıldıktan sonra, inceleme süreci devam ederken ihale yetkilisince ive-

dilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği hususunda
karar verilmedikçe idare sözleşme imzalayamaz. İhale işlemlerine devam edilmesi konusunda
gerekçeli olarak hazırlanan bu karar, sözleşme imzalanmadan en az beş gün önce şikâyette bu-
lunan istekliye tebliğ edilir. İdarece usulüne uygun bildirim yapılmadan sözleşme imzalanmışsa,
ihale kararı ve sözleşme hükümsüz sayılır.

(14) Şikâyetin esasının incelenmesi sonucunda idare tarafından;
a) Düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına

gerek bulunmayan durumlarda, düzeltici işlemin belirlenmesi,
b) İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderileme-

yecek Kanuna ve ilgili mevzuatına aykırı bir durumun tespit edilmesi halinde, ihale işlemlerinin
iptali,

c) Şikâyet başvurusunun uygun bulunmadığı,
hususlarından birine karar verilir.
Yürürlük
MADDE 46- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 47- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
BİLİMSEL AMAÇLAR İÇİN KULLANILAN SUCUL OMURGALI CANLILARIN

REFAH VE KORUNMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1- 20/4/2019 tarihli ve 30751 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilimsel
Amaçlar İçin Kullanılan Sucul Omurgalı Canlıların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmeliğin
1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “özellikleri,” ibaresinden sonra gelmek üzere
“merkezi etik kurulu ve yerel etik kurullarının kuruluş ve çalışmaları,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer
alan “iptalini,” ibaresinden sonra gelmek üzere “etik kurullarının kuruluş ve çalışmalarını,”
ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (n) bendi yürür-
lükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“o) Kuruluş sahibi: Deneysel ve bilimsel amaçlar için sucul omurgalı canlıları kullanan,
üreten kurum, kuruluşlar ile araştırma geliştirme şirketlerinin sahiplerini, idarecilerini veya
müdürlerini,

ö) SOCMEK: Sucul Omurgalı Canlı Deneyleri Merkezi Etik Kurulunu,
p) SOCYEK: Sucul Omurgalı Canlı Deneyleri Yerel Etik Kurulunu,
r) Sucul omurgalı canlı kullanım sertifikası:  Sucul omurgalı canlıların bilimsel amaçlı

kullanımına ilişkin olarak SOCMEK tarafından eğitim konuları belirlenmiş programa kayıt
yaptırarak devam ve başarı şartlarını yerine getiren kursiyerlere verilen belgeyi,”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1)
numaralı alt bendinde yer alan “bozukluklarıyla” ibaresi “sorunlarıyla” şeklinde değiştirilmiş-
tir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiş, altıncı fıkrasında yer alan “uygun” ibaresinden sonra gelmek üzere
“olarak fiziki veya elektronik ortamda” ibaresi eklenmiştir.

“ç) Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair kuruluşun ilgili birim-
lerince hazırlanmış acil durum eylem planı.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğe yedinci bölümden sonra gelmek üzere aşağıdaki bölüm
eklenmiş ve diğer bölümler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“SEKİZİNCİ BÖLÜM
Sucul Omurgalı Canlı Deneyleri Etik Kurullarının Kuruluşu, Görevleri, Çalışma Usul ve

Esasları
SOCMEK’in kuruluşu
MADDE 31/A- (1) SOCMEK;
a) Bakanlıktan; ilgili genel müdür veya görevlendireceği genel müdür yardımcısı baş-

kanlığında, genel müdürlükten bir daire başkanı, bir teknik personel, Tarımsal Araştırmalar ve
Politikalar Genel Müdürlüğünden bir temsilci ve Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünden bir
hukukçu,

b) Üniversitelerin su ürünleri mühendisliği, balıkçılık teknolojisi mühendisliği, su bi-
limleri ve mühendisliği, biyoloji bölümleri ile veteriner fakültelerinin konuyla ilgili çalışma
yapan öğretim üyelerinden birer temsilci olmak üzere beş öğretim üyesi,

c) Ziraat Mühendisleri Odasından bir temsilci,
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ç) TÜBİTAK’ta görev yapan sorumlu bir temsilci,
d) Sucul omurgalı canlılar ile ilgili sivil toplum örgütlerinden bir üye,
olmak üzere on üç üyeden oluşur.
(2) SOCMEK, üyelerin en az üçte ikisinin katılımı ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile

alınır, oyların eşit olması halinde başkanın oyu yönünde karar verilir. Üyelerin birer oy hakkı
vardır.

(3)  Üyelerin görev süresi dört yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.
İzinsiz ve mazeretsiz olarak üst üste iki kez toplantıya katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden
düşer. Üyelik sıfatının ölüm, emeklilik, ayrılma gibi herhangi bir sebeple sona ermesi veya
üyeliğin düşmesi halinde, yerine aynı usulle ve kalan süreyi tamamlamak üzere ayrılan üyenin
niteliklerini taşıyan yeni bir üye görevlendirilir.

(4) SOCMEK ve SOCYEK arasındaki koordinasyon Genel Müdürlük tarafından sağ-
lanır. SOCMEK sekretaryası hizmetleri, ilgili daire başkanlığınca yürütülür.

(5) SOCMEK, başkanın belirleyeceği gündemle altı ayda bir toplanır. Toplantı günde-
mini de içeren davet yazısı, toplantı tarihinden en geç on gün öncesinden SOCMEK üyelerine
gönderilir. Kurul, başkanın gerek görmesi halinde üyelere en geç on gün öncesinden haber ve-
rilmek suretiyle de toplanabilir.

SOCMEK’in görevleri
MADDE 31/B- (1) SOCMEK’in görevleri şunlardır:
a) Sucul omurgalı canlıların deneylerde kullanılmasına dair etik ilkeleri belirlemek.
b) SOCYEK yönergelerini onaylamak ve 34 üncü maddeye göre feshetmek.
c) SOCYEK’lerin bu Yönetmelik hükümlerine göre çalışıp çalışmadığını denetlemek,

yıllık raporlarını değerlendirmek.
ç) SOCMEK tarafından onaylanan yönergeye ve ilgili diğer mevzuata aykırı hareket

eden SOCYEK’lerin çalışmalarını 34 üncü maddeye göre durdurmak.
d) SOCYEK’lerin hizmet verdiği üretici ve kullanıcı kurum ve kuruluşlardaki deney

şartlarını ve laboratuvarları bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde denetlemek.
e) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak sucul omurgalı canlıların kullanılmasını

engellemek amacıyla gerekli girişimleri yapmak.
f) SOCYEK’lerin verdiği kararlara yapılan itirazları değerlendirmek, gerekli görülmesi

halinde dosyaları yeniden incelemek üzere gerekçeleri ile birlikte ilgili SOCYEK’e geri gön-
dermek.

g) SOCYEK’lerin sucul omurgalı canlıların kullanımı ve bakımı ile ilgili araştırmacı
ve diğer yardımcı personele yönelik verilen eğitim programlarının usul ve esaslarını belirlemek
ve denetlemek.

ğ) Sucul omurgalı canlıların kullanım sertifikalarının denkliklerini değerlendirmek.
h) Ülke çapında sucul omurgalı canlıların deneylerde kullanılmasına dair yıllık istatistik

bilgileri toplamak ve yayınlamak.
ı) Gerektiğinde eğitim programları düzenlemek.
(2) SOCMEK’in çalışma usul ve esasları Bakanlıkça belirlenir.
SOCYEK’in kuruluşu
MADDE 31/C- (1) SOCYEK aşağıdaki şekilde kurulur:
a)  Bakanlıktan çalışma izinli deney ünitesi bulunan resmi, özel kurum ve kuruluşlar

SOCYEK kurar. SOCYEK ve sucul omurgalı canlı refahı birimi bulunmayan kurum ve kuru-
luşlarda sucul omurgalı canlılarla deney yapılamaz.

b) SOCYEK’in kurulabilmesi için, Bakanlıktan çalışma izinli bir araştırma veya deney
ünitesi bulundurulması zorunludur.
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(2) SOCYEK’te asgari olarak aşağıda nitelikleri belirtilen üyelerin bulunması gerekli-
dir:

a) Kurum veya kuruluş içinde sucul omurgalı canlı yetiştirilmesi, üretilmesi, bakımın-
dan sorumlu, sucul omurgalı canlı kullanım sertifikasına sahip, ünitede çalışan, en az iki yıl
tecrübeli; veteriner hekimi, su ürünleri, balıkçılık teknolojisi, su bilimleri ve mühendisliği, bi-
yoloji, zooloji ve hidrobiyoloji alanlarından birisinde lisans veya lisansüstü eğitim almış bir
kişi.

b) Kurum veya kuruluş içinden sucul omurgalı canlılar ile çalışma yapan birimlerden
birer temsilci.

c) Kurum veya kuruluş ile çıkar ilişkisi olmayan ve sucul omurgalı canlılar ile ilgili
sivil toplum kuruluşuna üye bir kişi.

(3) SOCYEK, en az beş en fazla on bir üyeden oluşur.
(4) SOCYEK’te görev alacak en az bir üyenin sucul omurgalı canlılarla ilgili bilim dal-

larında doktora derecesine sahip olması gereklidir. Kurum ve kuruluşlar ihtiyaçlarına ve idari
yapılarına göre SOCYEK’in üye yapısını belirleyebilirler. SOCYEK gerektiğinde başka alan-
ların uzmanlarından görüş alabilir, bu kişileri toplantılara davet edebilir.

(5) SOCYEK, salt çoğunlukla toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır; oyların eşit olması
halinde başkanın oyu yönünde karar verilir. Üyelerin birer oy hakkı vardır.

(6) SOCYEK üyelerinin görevlendirilmesi aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir:
a) SOCYEK başkanı, başkan vekili ve üyeleri; üniversitelerde rektör, diğer kurum ve

kuruluşlarda ise en üst düzey yönetici onayı ile görevlendirilir.
b) SOCYEK başkanı ve sorumlu yönetici kuruluş çalışanı olmak zorundadır. Bunun

dışındaki SOCYEK üyeleri, kurum veya kuruluş dışından da görevlendirilebilir.
c) Atamalar veya onay ile görevlendirilmelere dair değişiklikler bir ay içinde SOCMEK’e

bildirilir.
ç) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket ettiği tespit edilen kişiler SOCYEK üyesi

olarak görevlendirilemez.
(7) Kurum ve kuruluşlarda SOCYEK sekretaryası, üniversitelerde rektör, diğer kurum

ve kuruluşlarda ise en üst düzey yönetici onayı ile görevlendirilir. SOCYEK’in düzenli çalış-
ması, başvuruların alınması, değerlendirilmesi ve arşivlenmesi amacıyla ayrı bir çalışma birimi
oluşturulur.

(8) SOCYEK üyelerinin görev süresi dört yıldır. Görev süresi biten üye yeniden gö-
revlendirilebilir. İzinsiz ve mazeretsiz olarak üst üste iki kez toplantıya katılmayan üyenin üye-
liği düşer. Üyelik sıfatının ölüm, emeklilik, ayrılma gibi herhangi bir sebeple sona ermesi ha-
linde, yerine aynı usulle ve kalan süreyi tamamlamak üzere ayrılan üyenin niteliklerini taşıyan
yeni bir üye görevlendirilir.

SOCYEK’in görevleri
MADDE 31/Ç- (1) SOCYEK’in görevleri şunlardır:
a) Bu Yönetmelik hükümlerine göre, SOCMEK’in belirlediği etik ilkeler ve iyi labo-

ratuvar uygulamaları çerçevesinde kendi çalışma usul ve esasları hakkında yönerge hazırla-
mak.

b) Sucul omurgalı canlılar üzerinde yapılacak tüm işlemlerin etik yönden kabul edile-
bilir sınırlarını belirleyerek yapılacak işlemlere ilişkin protokolleri onaylamak veya gerekçeli
olarak reddetmek.

c) Kurum içinde sucul omurgalı canlıların kullanılması sürecinin etik kurallara uygun
olarak sürdürülmesini denetlemek, bu amaçla gerekli düzenlemeleri yapmak.
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ç) Sucul omurgalı canlılar kullanılarak elde edilenlerle aynı veya daha yüksek düzeyde
bilgi sağlayabilecek ancak sucul omurgalı canlıların kullanılmadığı veya en az sayıda sucul
omurgalı canlının kullanıldığı ya da daha az acı verilen prosedürler içeren alternatif yöntemlerin
geliştirilmesine ve doğrulanmasına katkıda bulunacak ve bu alanda araştırmayı teşvik edecek
uygulamalar yapmak.

d) Sucul omurgalı canlıların üzerinde yapılacak işlemlerin onaylanmış protokole uygun
olarak yapılmasını sağlamak, gerektiğinde sonlandırılmasına karar vermek.

e) Sucul omurgalı canlılar ile çalışacak personelin gerekli eğitimi almasını sağlamak
ve sucul omurgalı canlı kullanım sertifikası bulunması şartıyla sucul omurgalı canlı deneyleri
yapılmasına izin vermek. Bu amaçla gerektiğinde sertifika programları düzenlemek.

f) Sucul omurgalı canlıların üretim, yetiştirme, barındırma ve nakil şartları ile deneylerin
yapıldığı laboratuvar şartları ve ekipmanın etik yönden uygun olup olmadığını denetlemek.

g) Sucul omurgalı canlıların kullanımı ile ilgili olarak istatistiki veri tabloları ile yıllık
faaliyet raporunu hazırlayarak SOCMEK’e sunmak.

ğ) Düzenlenecek eğitim sertifika programlarını otuz gün önce SOCMEK’e bildirmek.
h) Düzenledikleri sertifika eğitim programları ve eğitim sonunda başarılı olarak sertifika

alan kursiyerler ile ilgili bilgileri SOCMEK’e bildirmek.
(2) Kuruluş dışında gerçekleştirilecek prosedürler için, 15 inci maddenin ikinci fıkrası

kapsamında Bakanlıktan izin alındıktan sonra, prosedürün gerçekleştirileceği yere en yakın
SOCYEK’ten izin alınması zorunludur.

(3) SOCYEK’in çalışma usul ve esasları Bakanlıkça belirlenir.”
MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(7) SOCMEK tarafından yapılan denetimler sonucunda, bu Yönetmeliğe aykırı hareket

eden SOCYEK’lere eksikliklerini bir ay sürede tamamlamaları ile ilgili yazılı uyarıda bulunulur
ve SOCYEK çalışmaları düzenlemeler yapılıncaya kadar bir ay askıya alınır, eğer gerekli dü-
zenlemeler yapılmaz ise SOCYEK çalışmaları altı ay durdurulur. Altı ay içerisinde belirtilen
eksiklikleri düzeltmeyen SOCYEK’in yönergesi feshedilir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
“Faaliyet alanındaki değişiklik talepleri
GEÇİCİ MADDE 2- (1) 13/12/2011 tarihli ve 28141 sayılı Resmî Gazete’de yayımla-

nan Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına
Dair Yönetmelik kapsamında, sucul omurgalı canlılara yönelik faaliyet göstermek üzere çalış-
ma izni almış kuruluşların, faaliyet alanında herhangi bir değişiklik talep etmeleri durumunda,
bu Yönetmelik kapsamında çalışma izni almaları zorunludur.

Yerel Etik Kurulların geçerliliği
GEÇİCİ MADDE 3- (1) Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvan-

ların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmelik kapsamında çalışma izni almış, sucul omurgalı
canlılara yönelik faaliyet gösteren kuruluşlarda mevcut kurullar geçerlidir.

Sertifikaların geçerliliği
GEÇİCİ MADDE 4- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce alınan sucul

omurgalı canlıları da kapsar nitelikteki deney hayvanları kullanım sertifikası geçerliliğini mu-
hafaza eder.”

MADDE 9- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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TEBLİĞ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:
ATIK ARA DEPOLAMA TESİSLERİ TEBLİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, Ek-1’de yer alan atıkların ara depolama işlemlerini

ve ara depolama tesislerinde bulunması gereken asgari şartları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, Ek-1’de yer alan atıkların 2/4/2015 tarihli ve 29314 sayılı

Resmî Gazete'de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliğine uygun olarak atık işleme tesislerine
gönderilmeden önce güvenli ve çevreye duyarlı bir şekilde depolanmasına ilişkin esasları kap-
sar.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 8 inci, 11 inci

ve 13 üncü maddeleri, 2/4/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Atık Yö-
netimi Yönetmeliğinin 5 inci maddesi ve 10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete'de
yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4- (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Atık ara depolama tesisi: Atıkların atık işleme tesislerine ulaştırılmadan önce bu Teb-

liğde belirtilen sürede, çevreye duyarlı ve güvenli bir şekilde depolanmasını sağlayan ve geri
kazanım, bertaraf, atıktan türetilmiş yakıt hazırlama, atık yakma ve/veya beraber yakma ko-
nularında çevre lisansı bulunan atık işleme tesisleri tarafından kurulan tesisi,

b) Atık Ara Depolama Lisansı (AADL): Atık ara depolama tesisinin işletilebilmesi için
Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında verilecek lisans belgesini,

c) Atık üreticisi: AYY’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde belirtilen
atık üreticisini,

ç) AYY: 2/4/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Atık Yönetimi
Yönetmeliğini,

d) Bakanlık: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını,
e) İl müdürlüğü: Çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüğünü,
f) Karekod: Güvenlik ve izlenebilirlik özelliği olarak atığın tekilleştirilmesini ve kişi-

selleştirilmesini sağlayan datamatriks tipinde barkodu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Kurallar

Genel kurallar
MADDE 5- (1) Atık ara depolama tesisleri geri kazanım, bertaraf, atıktan türetilmiş

yakıt hazırlama, atık yakma ve/veya beraber yakma konularında çevre lisansı bulunan atık iş-
leme tesisleri tarafından kurulur ve Bakanlıktan AADL almakla yükümlüdür.

(2) Atık ara depolama tesislerinde atıkların insan sağlığına ve çevreye risk oluşturma-
yacak şekilde depolanması ve atık işleme tesislerine güvenli bir şekilde sevkini sağlayacak
tedbirlerin alınması esastır.

(3) Atık ara depolama tesislerinde 1/11/2022 tarihli ve 32000 sayılı Resmî Gazete'de
yayımlanan Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik gereği çevre yönetim birimi ku-
rulması veya çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti alınması zorunludur.
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(4) Organize sanayi bölgelerinde, organize sanayi bölgeleri yönetimi tarafından mün-
hasıran veya başka bir tüzel veya gerçek kişilik ile ortaklaşa kurulan atık ara depolama tesisleri
hariç olmak üzere, atık ara depolama tesislerinin mülkiyetinin tesisi işleten gerçek veya tüzel
kişiye ait olması veya en az altı yıl süre ile kiralanmış olması zorunludur.

(5) Atık ara depolama tesisleri, atık işleme tesislerinin sınırları içerisinde kurulamaz.
(6) Çevre lisansı bulunan geri kazanım, bertaraf, atıktan türetilmiş yakıt hazırlama, atık

yakma ve/veya beraber yakma tesisleri sadece lisans belgelerindeki atıkları almak ve tesisle-
rinde işlemek için atık ara depolama tesisi kurar. Bu tesislerin kapasitesi atık işleme tesisinin
kapasite raporunda yer alan yıllık tüketim kapasitesinin iki katını aşamaz. Bu amaçla kurulan
ara depolama tesisine kabul edilen atıklar başka bir atık işleme tesisine gönderilemez.

(7) Atıklar, bir atık ara depolama tesisinden bir başka atık ara depolama tesisine gön-
derilemez.

(8) Atık ara depolama tesislerinde depolama süresi atıkların miktarına bakılmaksızın,
bir yılı geçemez.

(9) Atık ara depolama tesislerinde patlayıcı atıkların ve radyoaktif atıkların depolan-
masına izin verilmez.

(10) Atık ara depolama tesisleri için 9/5/2010 tarihli ve 27576 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Ta-
rife ve Talimata göre tehlikeli atık mali sorumluluk sigortası yaptırılır.

(11) Atık ara depolama tesisleri için Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre mali
teminat sunulur.

(12) Bu Tebliğ kapsamında yürütülen faaliyetler, tesisin açık ve kapalı depolama alan-
ları, acil durum ve güvenlik önlemleri, kişisel koruyucu donanım ve ekipmanları ve havalan-
dırma hususunda yürürlükteki iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında yer alan ilgili hükümlere
uygun olmak zorundadır. Bunun için iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun olduğuna dair
ilgili resmi kurumdan alınan belge veya iş sağlığı ve güvenliği uzmanı tarafından düzenlenen
rapor ibraz edilir.

(13) Atık ara depolama tesislerinde 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
hükümlerine göre tedbirler alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Özel Hükümler

Atık ara depolama tesisi fiziki şartları
MADDE 6- (1) Atık ara depolama tesislerinde;
a) Atık kabul birimi ve atık depolama alanları,
b) Yangın söndürme sistemleri,
c) Boruların, hazne ve kapların temizlenmesi için temizleme sistemleri,
ç) Taşan ve dökülen atıkların toplanması için yeterli absorban, nötralizan,
d) Tesise kabul edilecek atık içeriğinde radyoaktif madde bulunup bulunmadığının tes-

piti maksadıyla tesis girişinde radyasyon paneli,
bulunması zorunludur.
(2) Atık ara depolama tesislerinde 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ile getirilen yükümlülüklere uyulması zorunlu-
dur.

(3) Atık ara depolama tesisinin zeminde ve tek katlı olması zorunludur. Tesisin toplam
kapalı depolama alanı 1000 m2’den az olamaz. Açık ve kapalı alanın depo tabanı sızdırmaz,
tutuşmaz ve kimyasallara dayanıklı malzemeden olmalıdır. Depo zemininin belirtilen hususlara
uygun olduğuna dair yapı denetim firmasından veya üniversitelerin inşaat mühendisliği bö-
lümlerinden veya inşaat mühendisleri odasından uygunluk alınır.
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(4) Atık ara depolama tesisinde iç ortam hava kalitesini sağlayacak sistem oluşturulur.
Havalandırma sistemi, uçucu bileşikler, yanma sonucu ortaya çıkabilecek kirleticiler, mikro-
organizma ve alerjenlerin, ortama verilecek emisyonların ve kokunun temizlenmesini sağla-
yacak şekilde kurulur ve işletilir.

(5) Atık ara depolama tesislerinde bulunan radyasyon panelinden uyarı alınması duru-
munda, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Atık ara depolama tesisi işletme esasları
MADDE 7- (1) Aşağıdaki tehlikeli atıklar ayrı bölmelerde depolanır:
a) Patlayıcı özelliği olan atıklar.
b) Toplam içeriği yaklaşık 0,5 m3’ten büyük olan yanıcı içerikli basınçlı kutular.
c) Suyla temas ettiğinde yanıcı gazlar çıkartan 30 kg’dan fazla tehlikeli atıklar.
ç) 30 kg’dan fazla kendiliğinden yanıcı tehlikeli atıklar.
(2) Herhangi bir sızıntı ve dökülme halinde, su ve toprak kirliliğinin önlenmesi için ge-

rekli tedbirler alınır.
(3) Birbirleriyle reaksiyona girebilecek atıkların depo alanı içerisinde ayrı bölmelerde

depolanması esastır.
(4) Atık ara depolama tesisleri, tüm tesisi 24 saat kayıt altına alacak şekilde kamera sis-

temi kurmakla yükümlüdür. Kameralar tüm depoyu görecek şekilde bir veya birden fazla sa-
yıda, uzaktan erişim sağlanabilecek şekilde kurulur. Kameralar, tüm giriş-çıkış yerlerini görecek
ve kör nokta kalmayacak şekilde konumlandırılır. Kayıtlar en az üç ay süreyle saklanır.

(5) Atık üreticisi atık ara depolama tesisine göndereceği tüm atıkların ambalajlarını
ve/veya konteynerlerini Bakanlığın veri sistemi doğrultusunda karekod ile etiketler. Karekod
sistemine dair esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(6) Ek-2’de tanımlanan şekilde etiketi/karekodu olmayan atıklar tesise kabul edilemez.
(7) Tesise kabul sırasında güvenlik bilgi formu veya AYY’nin 11 inci maddesine göre

AYY’nin Ek-3/B Analizi sunulur. İhtiyaç duyulması halinde, atık ara depolama tesisince atığın
belirtilen atık olup olmadığına yönelik doğrulama testleri yapılır/yaptırılır. Atıkların analizinde
aşağıdaki kimyasal içerikleri ve fiziksel özellikleri dikkate alınır:

a) Ağır metal konsantrasyonları.
b) İnorganik kirleticilerin konsantrasyonu.
c) Organik kirleticilerin konsantrasyonu.
ç) Atıkların katı, sıvı, gaz, parlama noktası, donma noktası ve pH parametreleri içeren

fiziksel özelliklerin tanımları.
(8) Tesise dökme atık kabul edilmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Denetim ve izleme
MADDE 8- (1) Atık ara depolama tesisleri, bu Tebliğ hükümlerine uyulup uyulmadı-

ğının tespiti amacıyla il müdürlüğü tarafından bir takvim yılı içerisinde en az bir kez denetle-
nir.

(2) Atık ara depolama tesisleri Bakanlığın hazırladığı çevrimiçi programlara kayıt ol-
mak, tesisine kabul ettiği ve atık işleme tesisine gönderdiği atıkların kütle-denge bilgisini ha-
zırlamak ve çevrimiçi programı kullanarak bildirim yapmakla yükümlüdür.

Atık ara depolama tesislerinin kapatılması
MADDE 9- (1) Atık ara depolama tesisi, il müdürlüğünden kapatma planı onayı alın-

madan kapatılamaz.
(2) Atık ara depolama tesisinin, sahibi tarafından kapatılmak istenmesi ve/veya resen

Bakanlıkça/il müdürlüğünce kapatılmasına karar verilmesi halinde, Ek-3’te yer alan kapatma
planı formatına uygun olarak hazırlanan kapatma planı tesis sahibi tarafından il müdürlüğüne
sunulur ve onay alınır.
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(3) Sunulan kapatma planı kapsamında il müdürlüğünce yerinde inceleme yapılır. Ka-
patma planında eksiklik tespit edilmesi durumunda, tespit edilen eksiklikler il müdürlüğünün
belirleyeceği süre içerisinde tamamlanır ve tekrar onaya sunulur. Eksiklik bulunmaması/gide-
rilmesi halinde il müdürlüğü tarafından kapatma planı onaylanır.

(4) Onaylanan kapatma planına göre tesiste bulunan atıkların yönetimi sağlanır. Atık-
ların onaylı kapatma planına göre atık işleme tesislerine gönderilmesi ve çevrimiçi kütle-denge
bildirimlerinin tamamlanması sonrasında il müdürlüğüne başvurulur ve il müdürlüğünce ye-
rinde tespit yapılır.

(5) İl müdürlüğü tarafından yerinde tespit yapılarak kapatma sürecinin tamamlandığı
Bakanlığa bildirilir ve tesisin çevre lisansı Bakanlık tarafından iptal edilir.

İdari yaptırım
MADDE 10- (1) Bu Tebliğde belirtilen şartlara uyulmaması halinde, 2872 sayılı Kanun

uyarınca yaptırımlar uygulanır.
Teminat
MADDE 11- (1) Atık ara depolama tesisleri, işletme sırasında ve/veya işletme sonra-

sında doğabilecek çevresel zararların giderilmesi ve tesiste depolanan atıkların nihai bertarafı
maksadıyla 5.000.000 TL’lik kesin ve süresiz mali teminat mektubunu Bakanlığa sunar. Mali
teminatlar her yıl yeniden değerleme oranında artırılır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 12- (1) 26/4/2011 tarihli ve 27916 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık

Ara Depolama Tesisleri Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Mevcut çevre lisanslı atık ara depolama tesisleri
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çevre izin ve li-

sans belgesi almış atık ara depolama tesisleri;
a) Mevcut çevre izin ve lisans belgelerinin geçerlilik sürelerinin sonuna kadar faaliyet-

lerine devam edebilir.
b) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde mali teminatlarını bu

Tebliğ hükümlerine göre düzenleyerek Bakanlığa sunar.
c) 31/12/2023 tarihi itibarıyla tesislerine Ek-1’de yer alan atık kodlarından farklı kodda

atıkları kabul edemez, söz konusu atıklardan 31/12/2023 tarihinden önce kabul edilenleri ise
lisans süresini aşmamak koşuluyla 31/3/2024 tarihine kadar çevre lisanslı atık işleme tesislerine
gönderir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen hükümlere uyulmaması durumunda dokuzuncu madde çer-
çevesinde kapatma planı sunularak iş ve işlemler yürütülür ve çevre izin ve lisans belgesi iptal
edilir.

Atıkların takibi
GEÇİCİ MADDE 2- (1) Karekod sistemi uygulamaya geçinceye kadar, tüm atıklar

için, Ek-2’de verilen Taşıma ve Ambalaj Etiket Formu kullanılır. Karekod ile etiketlenmiş atık-
lar, tesiste önceden bulunan diğer atıklardan ayrı olarak depolanır.

Yürürlük
MADDE 13- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı

yürütür.
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YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ  
YARGI İLÂNLARI 

İstanbul 31. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 15872 

—— • —— 
İstanbul 31. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
  15873 

—— • —— 
İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 15860 
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İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 15858 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

YATAKLI VE KUŞETLİ VAGONLARDA KULLANILMAK ÜZERE ÇAMAŞIR  
SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2022/1440827 
1. İdarenin: 
a) Adresi : TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/71609-71619 - 0312 309 13 65 
c) Elektronik Posta Adresi : satinalmadairesi@tcddtasimacilik.gov.tr 
2. İhale konusu malın adı ve miktarı: Yataklı ve Kuşetli Vagonlarda Kullanılmak Üzere 

Çamaşır Alımı (1000 adet büyük çarşaf, 1000 adet küçük çarşaf, 1000 adet yastık yüzü, 1000 adet 
el havlusu, 1000 adet pike) 

3. İhalenin yapılacağı yer: TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol 
Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (1015 no.lu oda)/Hacı Bayram Mahallesi Hipodrom Caddesi 
No:3 C Gar Altındağ-ANKARA/TÜRKİYE 

4. Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

5. Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 
verilecektir. 

6. İhale Tarih ve Saat: 02/01/2023 günü saat 10:30 
7. Son Teklif Verme Tarih ve Saat: 02/01/2023 günü saat 10:30 
8. İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı 

1048 no.lu oda veya TCDD Taşımacılık A.Ş. resmi web sitesi http://www.tcddtasimacilik.gov.tr/ 
adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 
olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 200,-TL bedelle 
temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 
    15961/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 

Konya İli Selçuklu Belediye Başkanlığından: 

 
 15955/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Antalya İli Kaş Belediye Başkanlığından: 

1.  Antalya İli Kaş İlçesi Kalkan Mahallesi 3145 Parsel (680,26 m²) nolu taşınmazın 

tamamının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35 (a) maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile 

satışı yapılacaktır.  

2. İhale, Kaş Belediyesi Toplantı Salonunda gerçekleştirilecektir.  

3. İhale tarihi, saati, geçici teminat bedeli ve satış bedeli aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.  

4.  Kapalı Teklif Usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa 

konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ile tebligata esas olarak 

göstereceği açık adresi ve teklifin hangi işe (Antalya İli Kaş İlçesi Kalkan Mahallesi 3145 Parsel 

(680,26m²) nolu taşınmazın tamamının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35 (a) maddesi 

gereğince Kapalı Teklif Usulü ile Satışı) ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yerleri istekli 

tarafından imzalanır.  

5.  Teklif mektubunun, istekli tarafından imzalanması ve bu mektupta şartname ve 

eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile 

açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde 

kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.  

6.  İhaleye katılmak isteyen istekliler tarafından; aşağıda sıralanan belgeler bir zarfa 

konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile tebligata esas olarak göstereceği 

açık adresi ve teklifin hangi işe (Antalya İli Kaş İlçesi Kalkan Mahallesi 3145 Parsel (680,26 m²) 

nolu taşınmazın tamamının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35 (a) maddesi gereğince Kapalı 

Teklif Usulü ile Satışı) ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yerleri istekli tarafından imzalanır. 

7.  Zarfın en geç belirtilen ihale saatinden 1 saat önce, Kaş Belediyesi Ek Hizmet 

Binasında bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. Belirtilen 

tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular ve posta ile yapılacak başvurular değerlendirmeye 

alınmayacaktır.  

8.  İhale şartnamesi ile diğer evraklar, Kaş Belediyesi Ek Hizmet Binasında bulunan 

Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir. İhaleye katılacakların ihale 

şartnamesini almaları zorunludur. Şartname bedeli 2.000,00 ₺ (İkibin₺) olup, şartname bedeli 

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilât servisine yatırıldıktan sonra, makbuz 

karşılığında Kaş Belediyesi Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden 

temin edilebilir. 

9.  İhaleye katılmak için; 

9.1 Gerçek Kişilerin Kapalı Zarf İçersinde Sunacağı Belgeler: 

9.1.1. Teklif Mektubu Zarfı 

9.1.2. Nüfus Kayıt Örneği (e-Devlet üzerinden alınabilir.) 

9.1.3. İkametgâh Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir.) 

9.1.4. Noter Onaylı İmza Beyannamesinin Aslı. 

9.1.5. Tebligat için adres ve telefon beyanı, 2886 sayılı Kanun Kapsamında Yasaklı 

olmadığı, Belediyemize borcu olmadığı ve ihale şartnamesinin kabul edildiğine dair 

beyannameleri içeren EK 1 Belgesi (Kaş Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü tarafından 

verilecektir.) 
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9.1.6  Geçici Teminat Yatırıldığına Dair Makbuzun Aslı (Kaş Belediyesi Mali Hizmetler 

Müdürlüğü Veznesinden alınacak.) veya Geçici Teminat Mektubu (Banka ve özel finans 

kurumlarından alınacak ve süresiz olacaktır.) 

9.1.7  Vekâleten katılım olması halinde; vekilin noter onaylı vekâletnamesi ile vekilin 

Noter Onaylı İmza Beyannamesinin Aslı. 

9.1.8  Kaş Belediyesine borcu olmadığına dair belge. (Kaş Belediyesi Mali Hizmetler 

Müdürlüğü Veznesinden alınacak.) (Belediyemize borcu olan kişiler, bu kişilerin ortağı olduğu 

tüzel kişilikler ve ortakları ihaleye katılamazlar.) 

9.1.9 İhale dokümanının satın alındığına dair belge. (Kaş Belediyesi Emlak ve İstimlâk 

Müdürlüğü tarafından verilecektir.) 

9.2 Tüzel Kişilerin Kapalı Zarf İçersinde Sunacağı Belgeler: 

9.2.1 Teklif Mektubu Zarfı 

9.2.2 Tüzel kişiliği temsilen yetkilinin Noter Onaylı İmza Sirkülerinin Aslı. 

9.2.3  Tüzel kişiliğin ortaklık ve faaliyet alanlarını gösteren ticaret sicil gazetesi. 

9.2.4 Tebligat için adres ve telefon beyanı, 2886 sayılı Kanun Kapsamında Yasaklı 

olmadığı, Belediyemize borcu olmadığı ve ihale şartnamesinin kabul edildiğine dair 

beyannameleri içeren EK 1 Belgesi (Kaş Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü tarafından 

verilecektir.) 

9.2.5  Geçici Teminat Yatırıldığına Dair Makbuzun Aslı (Kaş Belediyesi Mali Hizmetler 

Müdürlüğü Veznesinden alınacak.) veya Geçici Teminat Mektubu (Banka ve özel finans 

kurumlarından alınacak ve süresiz olacaktır.) 

9.2.6  Ortak katılım olması halinde; Noter Onaylı Ortak Girişim Beyannamesi veya Adi 

Ortaklık Sözleşmesinin Aslı ile tüm ortakların e-Devlet üzerinden alınacak nüfus kayıt örnekleri, 

ikamet belgeleri ve Noter Onaylı İmza Beyannamelerinin Aslı. 

9.2.7  Vekâleten katılım olması halinde; vekilin noter onaylı vekâletnamesi ile vekilin 

Noter Onaylı İmza Beyannamesinin Aslı. 

9.2.8  Kaş Belediyesine borcu olmadığına dair belge (Kaş Belediyesi Mali Hizmetler 

Müdürlüğü Veznesinden alınacak.) (Belediyemize borcu olan kişiler, bu kişilerin ortağı olduğu 

tüzel kişilikler ve ortakları ihaleye katılamazlar.) 

9.2.9  İhale dokümanının satın alındığına dair belge. (Kaş Belediyesi Emlak ve İstimlâk 

Müdürlüğü tarafından verilecektir.) 

10. Satış İhalesi Yapılacak Taşınmazlara İlişkin Bilgiler Tablosu: 

Sıra 

No 

Mahalle / 

Mevkii 
Ada Parsel 

Alanı 

(m2) 

Hisse 

Oranı 

İmar 

Durumu 

Satış Bedeli 

TL 

Geçici Tem. 

Bedeli % 3 TL 
Tarih Saat 

1 
Kalkan 

Mah. 
- 3145 680,26 Tam 

G 

(Günübirlik) 
₺8.950.000,00 ₺268.500,00 04.01.2023 10.30 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Antalya İli Kaş Belediye Başkanlığından: 

1. Antalya İli Kaş İlçesi Kalkan Mahallesi 19 Ada 25 Parsel (688,85 m²) nolu taşınmazın 

tamamının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35 (a) maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile 

satışı yapılacaktır.  

2. İhale, Kaş Belediyesi Toplantı Salonunda gerçekleştirilecektir.  

3. İhale tarihi, saati, geçici teminat bedeli ve satış bedeli aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.  

4. Kapalı Teklif Usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup 

kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ile tebligata esas olarak göstereceği açık 

adresi ve teklifin hangi işe (Antalya İli Kaş İlçesi Kalkan Mahallesi 19 Ada 25 Parsel (688,85 m²) 

nolu taşınmazın tamamının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35 (a) maddesi gereğince Kapalı 

Teklif Usulü ile Satışı) ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yerleri istekli tarafından imzalanır.  

5. Teklif mektubunun, istekli tarafından imzalanması ve bu mektupta şartname ve 

eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile 

açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde 

kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.  

6. İhaleye katılmak isteyen istekliler tarafından; aşağıda sıralanan belgeler bir zarfa 

konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile tebligata esas olarak göstereceği 

açık adresi ve teklifin hangi işe (Antalya İli Kaş İlçesi Kalkan Mahallesi 19 Ada 25 Parsel 

(688,85m²) nolu taşınmazın tamamının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35 (a) maddesi 

gereğince Kapalı Teklif Usulü ile Satışı) ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yerleri istekli 

tarafından imzalanır. 

7. Zarfın en geç belirtilen ihale saatinden 1 saat önce, Kaş Belediyesi Ek Hizmet 

Binasında bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. Belirtilen 

tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular ve posta ile yapılacak başvurular değerlendirmeye 

alınmayacaktır.  

8. İhale şartnamesi ile diğer evraklar, Kaş Belediyesi Ek Hizmet Binasında bulunan 

Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir. İhaleye katılacakların ihale 

şartnamesini almaları zorunludur. Şartname bedeli 2.000,00 ₺ (İkibin₺) olup, şartname bedeli 

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilât servisine yatırıldıktan sonra, makbuz 

karşılığında Kaş Belediyesi Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden 

temin edilebilir. 

9.  İhaleye katılmak için; 

9.1 Gerçek Kişilerin Kapalı Zarf İçerisinde Sunacağı Belgeler: 

9.1.1.Teklif Mektubu Zarfı 

9.1.2.Nüfus Kayıt Örneği (e-Devlet üzerinden alınabilir.) 

9.1.3.İkametgâh Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir.) 

9.1.4.Noter Onaylı İmza Beyannamesinin Aslı. 

9.1.5.Tebligat için adres ve telefon beyanı, 2886 sayılı Kanun Kapsamında Yasaklı 

olmadığı, Belediyemize borcu olmadığı ve ihale şartnamesinin kabul edildiğine dair 

beyannameleri içeren EK 1 Belgesi (Kaş Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü tarafından 

verilecektir.) 
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   9.1.6.Geçici Teminat Yatırıldığına Dair Makbuzun Aslı (Kaş Belediyesi Mali 

Hizmetler Müdürlüğü Veznesinden alınacak.) veya Geçici Teminat Mektubu (Banka ve özel 

finans kurumlarından alınacak ve süresiz olacaktır.)  

  9.1.7.Vekâleten katılım olması halinde; vekilin noter onaylı vekâletnamesi ile vekilin 

Noter Onaylı İmza Beyannamesinin Aslı.  

  9.1.8.Kaş Belediyesine borcu olmadığına dair belge. (Kaş Belediyesi Mali Hizmetler 

Müdürlüğü Veznesinden alınacak.) (Belediyemize borcu olan kişiler, bu kişilerin ortağı olduğu 

tüzel kişilikler ve ortakları ihaleye katılamazlar.) 

  9.1.9.İhale dokümanının satın alındığına dair belge. (Kaş Belediyesi Emlak ve 

İstimlâk Müdürlüğü tarafından verilecektir.) 

 9.2 Tüzel Kişilerin Kapalı Zarf İçerisinde Sunacağı Belgeler: 

9.2.1. Teklif Mektubu Zarfı  

9.2.2. Tüzel kişiliği temsilen yetkilinin Noter Onaylı İmza Sirkülerinin Aslı. 

9.2.3. Tüzel kişiliğin ortaklık ve faaliyet alanlarını gösteren ticaret sicil gazetesi.  

9.2.4 .Tebligat için adres ve telefon beyanı, 2886 sayılı Kanun Kapsamında Yasaklı 

olmadığı, Belediyemize borcu olmadığı ve ihale şartnamesinin kabul edildiğine dair 

beyannameleri içeren EK 1 Belgesi (Kaş Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü tarafından 

verilecektir.) 

9.2.5 .Geçici Teminat Yatırıldığına Dair Makbuzun Aslı (Kaş Belediyesi Mali Hizmetler 

Müdürlüğü Veznesinden alınacak.) veya Geçici Teminat Mektubu (Banka ve özel finans 

kurumlarından alınacak ve süresiz olacaktır.)  

9.2.6 .Ortak katılım olması halinde; Noter Onaylı Ortak Girişim Beyannamesi veya Adi 

Ortaklık Sözleşmesinin Aslı ile tüm ortakların e-Devlet üzerinden alınacak nüfus kayıt örnekleri, 

ikamet belgeleri ve Noter Onaylı İmza Beyannamelerinin Aslı. 

9.2.7 .Vekâleten katılım olması halinde; vekilin noter onaylı vekâletnamesi ile vekilin 

Noter Onaylı İmza Beyannamesinin Aslı. 

9.2.8.Kaş Belediyesine borcu olmadığına dair belge (Kaş Belediyesi Mali Hizmetler 

Müdürlüğü Veznesinden alınacak.) (Belediyemize borcu olan kişiler, bu kişilerin ortağı olduğu 

tüzel kişilikler ve ortakları ihaleye katılamazlar.) 

9.2.9.İhale dokümanının satın alındığına dair belge. (Kaş Belediyesi Emlak ve İstimlâk 

Müdürlüğü tarafından verilecektir.) 

10. Satış İhalesi Yapılacak Taşınmazlara İlişkin Bilgiler Tablosu: 

Sıra 

No 

Mahalle / 

Mevkii 
Ada Parsel 

Alanı 

(m2) 

Hisse 

Oranı 

İmar 

Durumu 

Satış Bedeli 

TL 

Geçici Tem. 

Bedeli % 3 TL 
Tarih Saat 

1 Kalkan Mah. 19 25 688,85 Tam 
TİCTK ve 

Yol 
₺4.850.000,00 ₺145.500,00 04.01.2023 11.15 
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MAHSÜL BUĞDAY SATILACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğünden: 

1- İşletmemizin 2022 yılı üretimi tahmini 986.000 Kg. mahsul buğday açık artırma 

suretiyle partiler halinde satışa sunulacaktır. 

2- İhale 18/01/2023 çarşamba günü saat 14.00’de Amasya -Mecitözü karayolunun 25 nci 

Km.’deki İşletmemiz Merkezinde yapılacaktır.. Bu tarihte ihale gerçekleşmez ise, ihale 

25.01.2023 çarşamba günü aynı yer ve saatte tekrarlanacaktır. 

3- Satışa sunulacak buğdaylarla ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir. 

P.N. CİNSİ ÇEŞİDİ 

TAHMİNİ 

MİKTAR 

(KG) 

MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ 

TEMİNAT 

%5 (TL) 
(TL/KG) 

TUTAR 

(TL) 

1 M.Buğday Flamura-85 200.000 6,46 1.292.000,00 64.600,00 

2 M.Buğday Flamura-85 200.000 6,46 1.292.000,00 64.600,00 

3 M.Buğday Flamura-85 200.000 6,46 1.292.000,00 64.600,00 

4 M.Buğday Flamura-85 200.000 6,46 1.292.000,00 64.600,00 

5 M.Buğday Flamura-85 186.000 6,46 1.292.000,00 60.078,00 

 TOPLAM  986.000  6.369.560,00 318.478,00 

Müşteriler geçici teminatını yatırmak kaydıyla diledikleri partinin ihalesine girebilirler. 

Geçici teminatlar İşletmemizin T.C. Ziraat Bankası Amasya Şubesindeki TR 22 0001 0000 3005 

9943 7852 24 İban nolu hesabına yatırılarak dekontları komisyona ibraz edilecektir. 

4- İhaleye ait şartname Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (karanfil Sok. No: 62 

Bakanlıklar/ANKARA), ve İşletmemizde görülebilir. 

5- İhaleye katılmak isteyen müşterilerde aşağıdaki şartlar aranır. 

a) Tebligat için adres beyanı 

b) Geçici teminat vermesi, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi 

d) Ticaret Odası, Sanayi Odası veya ilgili meslek kuruluşuna kayıtlı olduklarına ve 

halihazırda faaliyette olduklarına dair ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge vermeleri, 

e) Müşterinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin ibraz 

edilmesi, Gerçek kişiler de imza sirkülerini ibraz edeceklerdir. 

6- İşletmemiz satışlar yönünden 4734 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp 

yapmamakta, dilediğine yapmakta veya en uygun bedeli tespit etmekte serbesttir. 

Tel : 0358 273 52 97 – 98 

Fax: 0358 273 52 14 

 15941/1-1 
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1500 TON 49 E1 R260 KALİTE RAY SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2022/1398697 

İşin Adı : 1500 Ton 49 E1 R260 Kalite Ray Alınması 

İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Anadolu Bulvarı üzeri 

b) Telefon ve faks numarası : 03125208741-5208781 - 3125208949 

c) Elektronik posta adresi : 2.bolgesatinalma@tcdd.gov.tr 

ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 

görülebileceği internet adresi : www.tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1500 TON 49 E1 R260 KALİTE RAY ALINMASI 

(MAL ALIMI) 

b) Teslim [yeri / yerleri] : - Eskipazar İstasyonu'na delikli 350 ton 36 mt. 49 E1 

R260 ray, - Bolkuş İstasyonu'na delikli 200 ton 36 mt. 

49 E1 R260 ray, - Balıkısık İstasyonu'na delikli 200 ton 

36 mt. 49 E1 R260 ray, - Çerkeş İstasyonu'na delikli 

200 ton 36 mt. 49 E1 R260 ray, - Gümüşdüven 

İstasyonu'na delikli 550 ton 36 mt. 49 E1 R260 ray 

Yüklenici firma tarafından teslim edilecektir. 

c) Teslim [tarihi / tarihleri] : 120 (yüz yirmi) Takvim günüdür. 

3- İhalenin / Ön Yeterlik / 

Yeterlik Değerlendirmesinin: 

a) Yapılacağı yer : TCDD 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET 

ALIM İHALE KOMİSYONU 

b) Tarihi ve saati : 03.01.2023 - 11:00 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler : 

- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü 

ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

- Tekliflerin TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu 

bürosuna 03.01.2023 saat:11:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

- İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunlu olup TCDD işletmesi 2.Bölge Muhasebe ve Finansman Servis Müdürlüğü 

veznesinden KDV- Dahil 500,00.-TL bedelle temin edilebilir. 

- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 

 15879/1-1 
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1000 TON 60 E1 R350HT KALİTE RAY SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2022/1398681 

İşin Adı : 1000 Ton 60 E1 R350ht Kalite Ray Alınması 

İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Anadolu Bulvarı üzeri 

b) Telefon ve faks numarası : 03125208741-5208781 - 3125208949 

c) Elektronik posta adresi : 2.bolgesatinalma@tcdd.gov.tr 

ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 

görülebileceği internet adresi : www.tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1000 TON 60 E1 R350HT KALİTE RAY ALINMASI 

(MAL ALIMI) 

b) Teslim [yeri / yerleri] : - Şefaatli İstasyonu'na delikli 100 ton 36 mt. ve 400 ton 

72 mt.lik 60 E1 R350HT ray, - Yenifakılı İstasyonu'na 

delikli 100 ton 36 mt. ve 100 ton 72 mt.lik 60 E1 

R350HT ray, - Kayseri İstasyonu'na delikli 100 ton 36 

mt. ve 200 ton 72 mt.lik 60 E1 R350HT ray, Yüklenici 

firma tarafından teslim edilecektir. 

c) Teslim [tarihi / tarihleri] : 120 (yüz yirmi) Takvim günüdür. 

3- İhalenin / Ön Yeterlik / 

Yeterlik Değerlendirmesinin: 

a) Yapılacağı yer : TCDD 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET 

ALIM İHALE KOMİSYONU 

b) Tarihi ve saati : 03.01.2023 - 10:00 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler : 

- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü 

ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

- Tekliflerin TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu 

bürosuna 03.01.2023 saat:10:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

- İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu bürosunda görülebilir.  İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunlu olup TCDD işletmesi 2.Bölge Muhasebe ve Finansman Servis Müdürlüğü 

veznesinden KDV- Dahil 500,00.-TL bedelle temin edilebilir. 

- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 

 15880/1-1 
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TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. YOLCULARININ BURDUR GAR - GÜMÜŞGÜN İST. -  

BURDUR GAR ARASINDA HEM YOLCU VE HEM DE YOLCU BERABERİ  

BAGAJIN TAŞIMA HİZMETLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ HİZMETİ  

(TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE) SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğünden:  

İhale Kayıt No : 2022/1444307 

İhale Gün ve Saati : 04.01.2023 / 10:30 

1- İdarenin: 

a) Adresi : TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Bölge 

Müdürlüğü Teknik Hizmetler Servis Müdürlüğü Ali 

Çetinkaya Mah. Silo Yolu Cad. No: 2/3 Gar Merkez/ 

AFYONKARAHİSAR 

b) Telefon ve Faks Numarası : (272) 213 7621 - (272) 214 1951 

c) Elektronik Posta Adresi : afyonteknikhizmetser@tcddtasimacilik.gov.tr 

2- İhale konusu hizmetin adı ve miktarı: TCDD Taşımacılık A.Ş. yolcularının Burdur    

Gar - Gümüşgün İst. - Burdur Gar arasında hem yolcu ve hem de yolcu beraberi bagajın taşıma 

hizmetlerinin yerine getirilmesi hizmeti alım işidir. 

3- Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 

4- Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğü Teknik 

Hizmetler Servis Müdürlüğü adresine ihale tarihi olan 04/01/2023 günü saat 10:30’a kadar 

verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5- İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Personel ve Mali İşler Servis Müdürlüğü 

GAR/AFYONKARAHİSAR adresinde veya http://www.tcddtasimacilik.gov.tr internet 

sayfasında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup, TCDD Taşımacılık A.Ş. Personel ve Mali İşler Servis Müdürlüğü Muhasebe Bürosu 

Afyonkarahisar Veznesinden KDV dâhil 150,00 TL bedelle temin edilebilir veya TC ZİRAAT 

BANKASI TR24 0001 0000 2179 1166 2450 28 - T.HALK BANKASI TR96 0001 2009 1830 

0013 0000 23 - T.VAKIFLAR BANKASI TR94 0001 5001 5800 7305 4062 95 NOLU hesaplara 

yatırılması ve makbuz - dekontlara açıklayıcı bilgilerinin girilerek makbuz ve dekontların teklif 

zarfının içerisinde sunulması gereklidir. 

6- Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

7- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 

    15960/1-1 
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ÇİFT ZİNCİRLİ KONVEYÖR YEDEKLERİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

ÇİFT ZİNCİRLİ KONVEYÖR YEDEKLERİ 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 : 0372259 47 88 - 03722591900 

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 : zekai.kayik@taskomuru.gov.tr 

2- İhale Konusu Alımın/ Hizmetin 

a) Dosya No : 2222141 

b) IKN : 2022 / 1436034 

c) Niteliği, Türü, Miktarı : Mal alımı-ÇZK Yedekleri - 28 kalem 

ç) Teslim Yeri / İşin Yapılacağı Yer : Bülent Ecevit Caddesi'ndeki TTK Makine ve 

İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm 

İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği 

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 120 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 : 16/01/2023 Pazartesi günü saat : 15:00 

4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

Uygulanacak Kriterler : 
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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, 

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 
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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. Bu madde boş bırakılmıştır. 

7- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif: teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır. 

8- Bu ihalede kısmi teklif verilebilecektir. 

9- Bu ihaleye Yerli İstekliler 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 saatine kadar 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 : Bu madde boş bırakılmıştır. 

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. 

17- Diğer hususlar: 

İlan olunur. 15922/1-1 



23 Aralık 2022 – Sayı : 32052 RESMÎ GAZETE Sayfa : 101 

 

 



Sayfa : 102 RESMÎ GAZETE 23 Aralık 2022 – Sayı : 32052 

 



23 Aralık 2022 – Sayı : 32052 RESMÎ GAZETE Sayfa : 103 

 

 



Sayfa : 104 RESMÎ GAZETE 23 Aralık 2022 – Sayı : 32052 

 



23 Aralık 2022 – Sayı : 32052 RESMÎ GAZETE Sayfa : 105 

 



Sayfa : 106 RESMÎ GAZETE 23 Aralık 2022 – Sayı : 32052 

 

 



23 Aralık 2022 – Sayı : 32052 RESMÎ GAZETE Sayfa : 107 

 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Adalet Bakanlığından: 

DÜZELTME İLANI 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI  

 
 16007/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 16037/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 16032/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 
Müdürlüğünden:  

 
 15916/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:  
Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün Adıyaman ili sınırları dahilinde sahip 

olduğu ARİ/TPO/K/3052 hak sıra no’lu petrol işletme ruhsat sahasında açılan Karakuş-30 
kuyusunun lokasyon sahası için gerekli olan ancak, arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel 
talep etmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Kahta 1. 
Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararı bulunan Adıyaman ili, Kahta ilçesi, Erikdere 
köyü, Sako-Köçek mevkii 271 no’lu parselin 17.041,70 m²’lik (mülkiyet) kısmının 6491 sayılı 
Türk Petrol Kanunu’nun 10 uncu maddesi gereğince kamulaştırılmasına karar verilmesi için 
16.12.2022 tarihli dilekçesi ile müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 
üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 15925/1-1 

—— • —— 
Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 
21.12.2022 tarih ve 32050 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

"Akademik Personel Alım İlan"ımızda yer alan Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü / Ticaret 
Hukuku Ana Bilim Dalı araştırma görevlisi kadro pozisyonu ilan metni aşağıdaki şekilde 
düzeltilmiştir. 

Düzeltilecek ilan: 

Fakülte Bölüm/Program Unvan Kadro Özel Koşullar  

Hukuk 
Fakültesi 

Özel Hukuk 
Bölümü, Ticaret 
Hukuku Anabilim 

Dalı (Türkçe) 

Araştırma 
Görevlisi 1 

- Hukuk Fakültesi 
mezunu olmak. 
- Özel Hukuk alanında 
yüksek lisans yapıyor 
olmak. 

Ön Değerlendirme Duyuru 
Tarihi:  

06.01.2023 
Giriş Sınavı Tarihi:  

11.01.2023 
Sonuç Açıklama Tarihi:  

13.01.2023 

İlan Tarihi : 21.12.2022 
Son Başvuru Tarihi : 04.01.2023 
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.antalya.edu.tr  
Başvuru Şekli : Şahsen, Posta Yolu İle 
    16022/1-1 

—— • —— 
Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İPTAL İLANI 
20.12.2022 tarihli ve 32049 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve son başvuru tarihi 

03.01.2023 Salı günü olan Öğretim Üyesi İlanımızın 29. sırasında yer alan ve aşağıda belirtilen 
kadro ilanı Rektörlüğümüzce iptal edilmiştir. 

  BİRİM BÖLÜM 
ANABİLİM 

DALI 
UNVANI DER. AD. İLAN ŞARTI 

29 

Şebinkarahisar 

Uygulamalı 

Bilimler 

Yüksekokulu 

Gıda 

Teknolojisi 

Bölümü 

Gıda 

Teknolojisi 

Anabilim Dalı 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

2 1 

Gıda mühendisliği veya 

biyoloji alanında doktora 

yapmış olmak, Biyoteknoloji 

veya biyokimya ile ilgili 

çalışmaları olmak. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

    15999/1-1 
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İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

12.12.2022 tarihli, 32041 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

Öğretim Üyesi ilanımızda yer alan İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı için 2 Adet 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosundan 1 adedinin 2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca 

(2547 sayılı Kanunun 50. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında istihdam edilerek 

doktora veya sanatta yeterlik eğitimlerini üniversitemizde tamamlayanların başvuru hakkı 

bulunmaktadır.) belirlenen %30’luk kota kapsamında olduğundan söz konusu kadronun 1 adedi 

ile birlikte Açıklamalar başlığı altındaki 7. madde aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 

“7. İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı için 1 adet Doktor Öğretim Üyesi 

kadrosu, 2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %30’luk kota kapsamında 

bulunduğundan, 2547 sayılı Kanunun 50. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında 

istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlik eğitimlerini üniversitemizde tamamlayanların 

başvuru hakkı bulunmaktadır. 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ 

ANABİLİM DALI UNVANI ADEDİ AÇIKLAMA 

İslam Hukuku 
Doktor 

Öğretim Üyesi 
1 

2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi 

uyarınca % 30’luk kota kapsamında atama 

yapılacaktır. 

DUYURULUR. 16010/1-1 

—— • —— 
Sayıştay Başkanlığından: 

SAYIŞTAY İLAMLARINA AİT İLANEN TEBLİĞ LİSTESİ 

Aşağıda adı soyadı yazılı sorumluların; adresleri tespit edilemediğinden, kendilerine 

Sayıştay ilamları tebliğ edilememiştir. 

Anılan sorumluların; bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde 

Başkanlığımıza müracaat ederek ilamı tebellüğ etmeleri ya da açık adreslerini bildirmeleri 

gerekmekte olup, aksi takdirde 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre, işbu ilanla tebligat 

yapılmış olacaktır. 

İLAM 

YILI 
İLAM NO 

SAYMANLIK/KAMU 

İDARESİ 

SORUMLUNUN 

ADI SOYADI 
GÖREVİ 

2013 266-440 
ANKARA ETİMESGUT 

BELEDİYESİ 
Halis YEŞİLYURT

Gerçekleştirme 

Görevlisi 

2015 233-396 
VAN İPEKYOLU 

BELEDİYESİ 
Veysel KESER Üst Yönetici 

2015 317-412 BİTLİS İL ÖZEL İDARESİ Ömer Faruk İLHAN Diğer Sorumlu 

2019 96-171 
İZMİR TORBALI 

BELEDİYESİ 
Hüseyin BİLGİN 

Gerçekleştirme 

Görevlisi 

2013 332-396-33206 İZMİR ÇİĞLİ BELEDİYESİ Mehmet AKBAŞ 
Gerçekleştirme 

Görevlisi 

 15954/1-1 
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Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI 

Üniversitemize “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak 
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik” hükümleri uyarınca açıktan veya yeniden atama yoluyla, 2547 sayılı Kanunun 31. 
maddesi uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır. 

İlan Tarihi : 23.12.2022 
Son Başvuru Tarihi : 06.01.2023 (Mesai bitimine kadar) 
Ön Değerlendirme Tarihi : 11.01.2023 
Sınava Giriş Tarihi : 16.01.2023 
Sonuçların Açıklanma Tarihi : 18.01.2023 

SIRA 

NO 
BİRİMİ 

KADRO 

UNVANI 
ADET 

ALES 

PUANI 
NİTELİK 

ARANILAN 

YABANCI 

DİL 

1 

Yabancı 

Diller 

Yüksekokulu 

Öğretim 

Görevlisi 

(Ders 

Verecek) 

2 SÖZ:70 

Almanca Öğretmenliği, Alman Dili 

ve Edebiyatı veya Almanca 

Mütercim Tercümanlık Bölümü 

lisans mezunu olup, herhangi bir 

alanda tezli yüksek lisans mezunu 

olmak. 

Almanca 

- Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşıması gerekmektedir. 
- Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak atamalarda 

ALES’ten en az 70 puan almış olmak gerekir. 
- Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 

hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği 
Yükseköğretim Kurulu Kararıyla belirlenir. 

- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 
puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. 

MUAFİYET: 
Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da 

sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu 
tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında 
öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. 
Yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar 
ALES muafiyetinden yararlanmayı talep edebilir. ALES muafiyetinden yararlanmak isteyenler, 
buna ilişkin dilekçe vermelidir. 

Meslek Yüksekokullarının; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına 
Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik’in 6. maddesinin 4. fıkrasında kapsamındaki Öğretim Görevlisi kadroları 
haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz. 

İSTENİLEN BELGELER: 
1- Başvuru Formu (www.tau.edu.tr adresinden ulaşılabilir.) 
2- Özgeçmiş 
3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
4- Öğrenim Belgeleri ve transkript 
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5- Yabancı ülkelerden alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından 

onaylanmış denklik belgeleri 

6- Yabancı Dil Belgesi (Almanca en az 85) 

7- ALES Belgesi (en az 70) 

8- 2 adet fotoğraf 

9- Erkek Adayların askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduklarını gösterir belge 

10- Varsa Onaylı Hizmet Belgesi/Tecrübe Belgesi (Daha önce kamu hizmetinin yerine 

getirildiği kurum ve kuruluşlardan alınacak onaylı hizmet belgesi) 

- Başvuruların şahsen veya posta yolu ile kadronun ilan edildiği birime yapılması 

gerekmektedir. 

- Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

- Başvuru sırasında yukarıda belirtilen belgelerin onaylı suretlerini ibraz etmeleri 

gerekmektedir. 

- Üniversitemiz web sayfasında yapılacak duyurular tebligat mahiyetinde olduğundan 

ayrıca kişilere yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

* Üniversitemiz uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ: 

Yabancı Diller Yüksekokulu 

Yabancı Diller Yüksekokulu Binası Şahinkaya Caddesi No: 104, 34820 Beykoz / İSTANBUL 

E-posta: ydyo.mudurluk@tau.edu.tr, Tel.: 0216 333 32 80 - 0216 333 32 83-84 

    15455/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI : Hayra Vefa Vakfı. 

VAKFEDENLER : Bahir ASLANGİL, Bayıshan NAYIR, Bayram YILDIZ, Dilara 

NAYIR, Doğan GÖKMEN, Hüseyin ÇETİN, Mehmet GÖKMEN, Muhammet Ali ASLANGİL, 

Murat ÇAKMAK, Mustafa KÖKDİL, Ogün AKDOĞAN, Sıdıka ASLANGİL, Vakkas ALÇIN, 

Yavuz KURT.  

VAKFIN İKAMETGÂHI : Mersin. 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Anamur 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 06.12.2022 tarihinde kesinleşen 12.10.2022 

tarih ve E:2022/135, K:2022/191 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI : Yurt içi ve yurt dışında her türlü eğitim-öğretim, sağlık, sosyal-

kültürel, sportif ve çevre ile ilgili faaliyetler gerçekleştirmek suretiyle, sosyal ve insani 

meselelerin çözümüne, toplumun maddi ve manevi gelişmesine vakıf senedi çerçevesinde katkıda 

bulunmaktır.  

VAKFIN MAL VARLIĞI : 111.000 TL (YüzonbirbinTürkLirası). 

YÖNETİM KURULU :  

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ : Tüzel kişiliğinin 

sona ermesinden sonra dağılma bilançosu çerçevesinde çıkacak malvarlığı, kurulmuş tesislerin ad 

ve konumlarının aynen korunması ve devam ettirilmesi koşulları ile Aziz Mahmut Hüdayi 

Vakfına devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

 15946/1-1 
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Danıştay Başkanlığından: 
SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI İLANI 

Başkanlığımız hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere; 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi 
Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında İŞKUR 
üzerinden, Başkanlığımızca yapılacak sözlü sınav sonuçlarına göre 5 sürekli işçi (Güvenlik 
Hizmetleri için) alınacaktır.  

Sürekli işçi kadrosu başvuru şartları İŞKUR internet sitesinde yayımlanacaktır. Şartları 
uyan adaylar, 26/12/2022 – 30/12/2022 tarihleri arasında Ankara İŞKUR İl Müdürlüğüne – 
Çankaya Hizmet Merkezine-şahsen veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden “İş Arayan” 
linkine T.C. Kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir.  

I-BAŞVURU ŞARTLARI  
A) Genel Şartlar:  
1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe 

Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun 
hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.  

2) Kamu haklarından mahrum olmamak.  
3) Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak. 
4) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu 

düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve 
casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, 
hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı 
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.  

5) Herhangi bir sebeple kamu kurum ve kuruluşlarındaki görevinden veya mesleğinden 
ihraç edilmemiş olmak.  

6) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak. (yapılmış, tecilli veya muaf olmak)  
7) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik 

kartına (silahlı ibareli) sahip olmak. 
8) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 

almıyor olmak.  
9) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak. 
10) İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylar için yukarıda anılan Yönetmeliğin 

5’inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelik durumlarını gösterir belgeye sahip olmak. 
B) Özel şartlar: 

Unvan Sayı 
Mezun olunan okul 

/ bölüm / program 
Nitelik Süre Durum Görev yeri 

Sürekli 

işçi 

(Güvenlik 

hizmeti) 

5 

Son başvuru tarihi 

itibarıyla en az lise 

veya dengi okul 

mezunu olmak. 

1-Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut 

ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak, 

2-Mesleği ile ilgili en az 1 yıl deneyimi olmak, 

3-Erkeklerde 175 cm, kadınlarda 165 cm’den 

kısa boylu olmamak, 

Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki 

rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 

17’den az olmamak, (Örneğin;180 cm boyunda 

olan bir adayın kilosunun 80+13=93’ten fazla, 

80-17=63’ten az olmaması gerekmektedir.) 

4- Sınav ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını 

bitirmemiş olmak. 

Belirsiz 

Süreli 

(daimi) 

Normal 
Danıştay 

Başkanlığı 
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II-AÇIKLAMALAR  

1) Ankara ilinde ikamet edenler başvuru yapabilecektir. Başvurularda adayların Adrese 

Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır. 

Başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul 

edilmeyecektir. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden 

yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınacaktır. 

İkametini talebinin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden 

alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde Kurum ünitesine ibraz etmeleri 

halinde ilgili işgücü talebine başvurusu kabul edilecektir.  

2) İŞKUR tarafından talep edilen şartlara uyan başvuru sahiplerinin tamamı kura çekimi 

için Başkanlığımıza gönderilecektir.  

3) İŞKUR tarafından bildirilen başvurular arasından, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi 

Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12’nci maddesi gereğince, 

istihdam edilecek kadro sayısının dört katı aday asıl, dört katı aday yedek olarak, noter huzurunda 

çekilecek kura sonucunda belirlenecektir.  

4) Mesleki tecrübenin belgelenmesi gerekmekte olup, mesleki tecrübenin belirlenmesinde 

başvurulan mesleki alanda sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle geçen hizmet 

süreleri dikkate alınacaktır.  

5) İlanda aranan boy ve kiloya ilişkin şartları sağlayamadığı anlaşılan kişiler sözlü 

sınavına davet edilmeyeceklerdir. 

III-KURA İŞLEMİ, KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI  

1) Noter Kurasına katılacakların isim listesi, kura tarihi, yeri, saati ve sonuçları 

www.danistay.gov.tr adresinde duyurulacaktır. Bu duyurular tebliğ mahiyetinde kabul edilir ve 

ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmaz.  

2) Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listelerde yer alan adaylar 

arasından, 05/01/2023 tarihinde saat 10.00’da Danıştay Başkanlığı Konferans salonunda noter 

huzurunda kura çekimi yapılacaktır.  

3) 09.08.2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve 

Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12’nci 

maddesi gereğince, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listede yer alan adaylar 

arasından kura çekimi ile açık iş sayısının 4 (dört) katı asıl ve aynı sayıda yedek aday 

belirlenecektir.  

IV-BELGE TESLİM TARİHİ VE YERİ  

1) Kura sonucunda belirlenen adaylar; aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını 

Kurumumuza teslim edeceklerdir. Öte yandan, ilanda belirtilen boy ve kilo durumunu gösteren 

belgenin sağlık kuruluşlarından temin edilerek ibraz edilmesi gerekmektedir. 

2) Belge teslim tarihi ve yeri www.danistay.gov.tr adresinden adaylara duyurulacaktır.  

3) Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılacak 

ve yerlerine sıralamada yer alan diğer adaylar dahil edilecektir.  

V-SÖZLÜ SINAV, SINAV TARİHİ VE YERİ  

1) Kura sonucunda belirlenen adaylardan; Kamu Kurum ve Kuruluşların İşçi Alınmasında 

Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17’nci maddesi gereğince belgelerinin 

incelenmesi sonucunda aranan şartları taşıdıkları tespit edilenler, sözlü sınava tabi tutulacaklardır.  

2) Sözlü sınavın gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi 

Başkanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir.  
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3) Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca 
tebligat yapılmayacaktır.  

VI-SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENECEK 
BELGELER  

1) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge 
teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Danıştay Başkanlığı internet adresinden 
(www.danistay.gov.tr) ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.  

2) Süresi içinde belge teslim etmeyen ve durumlarını belgeleyemeyenler ya da yanlış 
beyanda bulunanlar listeden çıkarılacak ve yerlerine yedek olarak belirlenen adaylar sırasına göre 
dahil edilecektir.  

VII-SÖZLÜ SINAV, SÖZLÜ SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI, İTİRAZ, 
NİHAİ SONUÇLARIN AÇIKLANMASI  

1) Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanında yürütmekle yükümlü olacakları 
vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır.  

2) Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan 
aday, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.  

3) Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup, 
adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecektir. 
Ancak, başarı puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; yaşı büyük olana, yaşlarının aynı olması halinde 
diplomaları esas alınmak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı 
olması halinde mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana öncelik verilerek en yüksek 
puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecektir.  

4) İlan edilen kadrolara iş başvurusunda bulunan adayların sınav yeri, sınav tarihi, sınav 
sonuçları, itiraz sonuçları, asıl ve yedek aday listeleri ile diğer her türlü duyurular Başkanlığımız 
internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve 
bu ilan tebligat yerine geçecektir.  

5) Adaylar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 3 (üç) iş günü içinde sınav sonuçlarına 
ilişkin itirazlarını; sınav kuruluna sunulmak üzere Başkanlığımız Personel Müdürlüğüne hitaplı 
bir dilekçe ile yazılı olarak bildirebilecektir. İtiraz dilekçeleri ivedi olarak sınav kuruluna 
iletilecek ve 3 (üç) iş günü içinde itirazları sonuçlandırarak, ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. 
T.C. Kimlik numarası, adı soyadı, imzası, adresi ve itiraz gerekçeleri olmayan dilekçeler ile süresi 
geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.  

VIII-ATAMA İŞLEMLERİ  
1) Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle kadro sayısı 

kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.  
2) Yerleştirmeden sonra, atama için öngörülen niteliklere sahip olmadığı anlaşılanlar ile 

yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunduğu anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır. 
Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir.  

3) Yerleştirildiği kadronun nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi 
içerisinde teslim etmeyen veya sınavda başarılı olup da ataması yapılanlardan işe başlamayanlar 
ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine yedek listenin 
ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle atama yapılacaktır.  

4) Sınavda başarı göstererek atamaya hak kazanan adaylardan; doğum, askerlik vb. 
nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanların, bu durumlarını belgelendirerek 
Başkanlığımıza başvurmaları halinde, diğer atama şartlarını taşımaları kaydı ile göreve 
başlamalarına engel durumun sona ermesini müteakip en geç 30 (otuz) gün içinde göreve 
başlamaları sağlanacaktır.  
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5) Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri 

feshedilecektir.  

IX-İLETİŞİM:  

 Tel : 0 312 253 10 00 – 0312 253 21 89 – 0312 253 23 12 

 Adres : Danıştay Başkanlığı  

 Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 149 (Eskişehir Yolu 10. Km.) 

 Çankaya/ANKARA 

    15898/1/1-1 

—— • —— 
Danıştay Başkanlığından: 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Danıştay Başkanlığında görev yapmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 

4/B maddesi, 2575 sayılı Danıştay Kanunu'nun 12'nci maddesi, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar 

ve Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri uyarınca, 2022 KPSS (B) Grubu 

(KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94) puanı ve Kurumumuz tarafından gerçekleştirilecek uygulama ve 

sözlü sınavı veya sözlü sınavı sonucuna göre Sözleşmeli Personel pozisyonunda 1 (bir) 

Programcı, 1 (bir) Mübaşir, 20 (yirmi) Zabıt Katibi ve 45 (kırk beş) Destek Personeli (Aşçı, 

Garson, Şoför ve Temizlik Hizmetlisi) alınacaktır. 

SÖZLEŞMELİ 

POZİSYONLAR 
KPSS YILI KPSS PUANI MEZUNİYET DURUMU SAYI 

Zabıt Kâtibi 2022 

KPSSP94 

KPSSP93 

KPSSP3 

Ortaöğretim 

Önlisans 

Lisans 

20 

Mübaşir 2022 

KPSSP94 

KPSSP93 

KPSSP3 

Ortaöğretim 

Önlisans 

Lisans 

1 

Programcı 2022 
KPSSP93 

KPSSP3 

Önlisans 

Lisans 
1 

Destek Personeli 

(Temizlik Hizmetlisi) 
2022 

KPSSP94 

KPSSP93 

KPSSP3 

Ortaöğretim 

Önlisans 

Lisans 

22 

Destek Personeli 

(Şoför) 
2022 

KPSSP94 

KPSSP93 

KPSSP3 

Ortaöğretim 

Önlisans 

Lisans 

13 

Destek Personeli 

(Garson) 
2022 

KPSSP94 

KPSSP93 

KPSSP3 

Ortaöğretim 

Önlisans 

Lisans 

4 

Destek Personeli 

(Aşçı) 
2022 

KPSSP94 

KPSSP93 

KPSSP3 

Ortaöğretim 

Önlisans 

Lisans 

6 
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I) BAŞVURULARIN TARİHİ VE ŞEKLİ 

Başvurular 26.12.2022 Pazartesi günü Saat 00:01'de başlayacak olup, 04.01.2023 

Çarşamba günü saat 23:59:59'da sona erecektir. Adaylar, ilana Kariyer Kapısı 

https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden başvurabileceklerdir. 

Şahsen, posta, kargo ya da APS ile yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

II) ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER 

A) GENEL ŞARTLAR 

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları 

taşımak. 

2) Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliğinin Genel Şartlar Başlıklı 5'inci 

maddesinin 1'inci fıkrasının (b) bendinde yer alan "İlk Defa Devlet Memurluğuna atanacaklar için 

Başkanlık tarafından ilan edilen sınavın yapılacağı yılın son günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş 

olmak" hükmü uyarınca sınavın yapılacağı yılın son günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak. 

3) 2022-KPSS lisans ve 2022-KPSS ortaöğretim/önlisans sonuçlarına göre lisans 

mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 

puan türünden Zabıt Kâtibi, Programcı, Mübaşir için en az 70 puan, Destek Personeli (Şoför, 

Aşçı, Garson, Temizlik Hizmetlisi) için en az 60 puan almış olmak. 

4) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak.  

NOT : Başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları 

geçersiz sayılacak olup, sözleşme imzalanmayacaktır. Sözleşme imzalanmış olsa dahi iptal 

edilecek ve bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar gereğince sözleşmeli personelin, 

hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin 

feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih 

tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel 

pozisyonlarında yeniden istihdam edilmesi mümkün değildir. 

B) ÖZEL ŞARTLAR 

1) Zabıt Kâtibi pozisyonunda çalıştırılacaklar için başvuru şartları;  

a) Fakülte veya Yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek 

yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesinden mezun 

olmak veya diğer lise ve dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak. (Bu 

maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası 

istenmeyecektir) 

b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, en son başvuru 

tarihi itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen 

kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Eğitimi sırasında 

zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar/daktilo dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen 

adaylardan bilgisayar/daktilo sertifikası istenmeyecektir.) 

c) Yapılacak uygulama sınavında, sınav komisyonunca belirlenecek metinden bilgisayar 

ile imla kurallarına ve noktalama işaretlerine uygun olarak, yanlışsız, vuruş hesabı yapılmadan üç 

dakikada en az doksan kelime yazabilmek. 

2) Mübaşir pozisyonunda çalıştırılacaklar için başvuru şartları;  

En az lise veya dengi okul mezunu olmak. 
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3) Programcı pozisyonunda çalıştırılacaklar için başvuru şartları;  
a) Yükseköğretim kurumlarının bilgisayar programcılığı ile ilgili bölümlerinden en az 

önlisans düzeyinde mezun olmak. (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan 
bilgisayar Programcısı sertifikası veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı kurslardan veya 
yükseköğretim kurumlarından alınmış Bilgisayar Programcısı Sertifikası istenmeyecektir.) 

b) Yukarıda sayılanlar dışında, diğer fakülte veya yüksekokullardan mezun olup Milli 
Eğitim Bakanlığınca onaylı Bilgisayar Programcısı sertifikası veya Milli Eğitim Bakanlığınca 
onaylı kurslardan veya yükseköğretim kurumlarından alınmış Bilgisayar Programcısı Sertifikası 
sahibi olmak. (Eğitimi sırasında herhangi bir bilgisayar programlama dili içeren bilgisayar 
programlama dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylardan bilgisayar programcısı 
sertifikası istenmeyecektir.) 

c) C Programlama, C++ Programlama, C# Programlama, Java Programlama dillerinden 
herhangi birini bilmek. 

d) İngilizce dilinde, Yabancı Dil Sınavından (YDS) en az (D) düzeyinde puan almış 
olmak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği 
bulunan başka bir belgeye sahip olmak. (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve 
geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM’nin bu ilanın son başvuru tarihi itibarıyla geçerli olan “Yabancı 
Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” hakkındaki kararı esas alınacaktır.) 

e) Yabancı dil sınav sonuçları (5) yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde yeniden 
sınava girmeyenlerin yabancı dil düzeyi (D) düzeyi olarak kabul edilir. 

4) Destek Personeli pozisyonunda; 
a) Temizlik hizmetlerinde çalıştırılacaklar için başvuru şartları; 
En az lise veya dengi okul mezunu olmak. 
b) Şoför olarak çalıştırılacaklar için başvuru şartları; 
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak. 
2) (D) veya (DE) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. (Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte, 2016 yılında yapılan düzenlemeler sonucu (D) ve 
(DE) sınıfı sürücü belgesine karşılık gelen (E) sınıfı sürücü belgesine sahip olan adaylar da 
başvurabilir.) 

c) Garson olarak çalıştırılacaklar için başvuru şartları;  
Turizm Meslek Yüksekokullarının ilgili bölümü veya meslek lisesi ve dengi okulların 

otelcilik, turizm otel işletmeciliği, turizm ve otelcilik, turizm, turizm endüstrisi servis hizmetleri 
bölümlerinden mezun olmak veya lise ve dengi okullardan mezun olup, garson bonservisine veya 
3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu uyarınca alınmış ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak 
veya garsonluk mesleğinde iki yıl çalışmış olduğunu belgelemek. (Garson bonservisine sahip 
olanlar ile “Garson” statüsünde iki yıl çalışmış olanların; Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim 
ödemek suretiyle Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak sigorta hizmet dökümü ve işe giriş 
bildirgesini ibraz etmeleri zorunludur.) 

d) Aşçı olarak çalıştırılacaklar için başvuru şartları; 
a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 
b) Aşçılıkla ilgili en az meslek lisesi mezunu olmak veya Halk Eğitim Merkezi 

Müdürlüklerinin veya diğer resmi Kurum veya Kuruluşların düzenlediği kurslardan mezun olmak 
veya ilgili branşta sertifika sahibi olmak, 

c) Aşçılık mesleğinde en az iki yıl çalışmış olduğunu belgelemek. (Sosyal Güvenlik 
Kurumlarına Prim ödemek suretiyle “Aşçı” statüsünde iki yıl çalışmış olduğuna dair Sosyal 
Güvenlik Kurumundan alınacak sigorta hizmet dökümü ve işe giriş bildirgesinin ibraz edilmesi 
zorunludur.) 
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C) BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 

a) Zabıt Kâtibi pozisyonu için başvuran adaylardan, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı 

veya Kamu Kurum veya kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo veya bilgisayar 

sertifikası. (Eğitimi sırasında zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar/daktilo dersi alanlar bu hususu 

resmi olarak belgelediğinde daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)  

b) Programcı pozisyonu için başvuran adaylardan; Diğer fakülte veya yüksekokullardan 

mezun olanların Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı Bilgisayar Programcısı sertifikası veya Milli 

Eğitim Bakanlığınca onaylı kurslardan veya yükseköğretim kurumlarından alınmış Bilgisayar 

Programcısı Sertifikası. (Eğitimi sırasında herhangi bir bilgisayar programlama dili içeren 

bilgisayar programlama dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgelediğinde bilgisayar 

programcısı sertifikası istenmeyecektir.)  

Yabancı Dil Sınav sonuç belgesi. (ÖSYM Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 

(YDS) harici sınav belgesi beyanı yapılması durumunda yüklenecektir.) 

c) Garson pozisyonu için başvuran adaylardan, Garson bonservisi veya 3308 sayılı 

Mesleki Eğitim Kanunu uyarınca alınmış ustalık veya kalfalık belgesi veya garsonluk mesleğinde 

iki yıl çalışmış olduğunu gösterir belge. (Garson bonservisine sahip olanlar ile "Garson" 

statüsünde iki yıl çalışmış olanların; Sosyal Güvenlik Kurumlarına Prim ödemek suretiyle Sosyal 

Güvenlik Kurumundan alınacak sigorta hizmet dökümü ve işe giriş bildirgesini ibraz etmeleri 

gerekmektedir.) 

d) Aşçılık pozisyonu için başvuran adaylardan, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinin 

veya diğer resmi Kurum veya Kuruluşların düzenlediği kurslardan mezun olduğuna dair belge 

veya ilgili branşa ilişkin sertifika ve Aşçılık mesleğinde en az iki yıl çalışmış olduğuna dair belge. 

(Aşçılık mesleğinde en az iki yıl çalışmış olduğuna dair belgeye ilişkin olarak Sosyal Güvenlik 

Kurumlarına Prim ödemek suretiyle “Aşçı” statüsünde iki yıl çalışmış olduğuna dair Sosyal 

Güvenlik Kurumundan alınacak sigorta hizmet dökümü ve işe giriş bildirgesinin ibraz edilmesi 

gerekmektedir.)  

e) Yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen 

adayların başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için, başvuru sırasında "Diğer 

Belgelerimiz" aşaması altında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanı mutlaka 

yüklemeleri gerekmektedir. 

III) UYGULAMA SINAVI, SÖZLÜ SINAV VE NİHAİ BAŞARI LİSTESİ  

A- Uygulama sınavı; 

Uygulama sınavına alınacak adayların hangi gün, saat ve yerde sınava alınacağı 

http://www.danistay.gov.tr adresinde ilan edilecek ve ayrıca tebliğ yapılmayacaktır. Adaylar 

ayrıca sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. 

1) Zabıt kâtibi pozisyonu için; 

Uygulama sınavına, merkezi sınavda alınan puanlar esas alınarak, en yüksek puandan 

başlamak üzere istihdam edileceği ilan edilen zabıt kâtibi sözleşmeli personel sayısının yirmi katı 

kadar aday çağrılacaktır. Yapılacak uygulama sınavında, sınav komisyonunca belirlenecek 

metinden bilgisayar ile imla kurallarına ve noktalama işaretlerine uygun olarak, yanlışsız, vuruş 

hesabı yapılmadan üç dakikada en az doksan kelime yazılması şarttır. Doğru kelime sayısının 

belirlenmesinde; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığı, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı 

içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup 

bozulmadığı göz önünde bulundurulacaktır. (Vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız 

olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınavına alınmayacaklardır.) 
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2) Programcı pozisyonu için; 

a) Aranan nitelikleri taşıyıp da başvurusu kabul edilen tüm adaylar uygulama sınavına 

alınacaktır. 

b) C Programlama, C++ Programlama, C# Programlama, Java Programlama dillerinden 

uygulama sınavı yapılacaktır.  

3) Destek personeli (Şoför) pozisyonu için;  

Merkezi sınavda alınan puanlar esas alınarak, en yüksek puandan başlamak üzere 

istihdam edileceği ilan edilen sözleşmeli destek personeli (şoför) sayısının on katı kadar aday, 

araç kullanma becerisi ölçülmek üzere uygulama sınavına çağırılacaktır. 

4) Destek personeli (Aşçı ve Garson) pozisyonu için; 

Aranan nitelikleri taşıyıp da başvurusu kabul edilen tüm adaylar mesleki beceri ve 

yeterliliğe ilişkin olarak uygulama sınavına alınacaktır.  

B- Sözlü sınavı; 

Uygulama sınavında başarılı olan adayların tümü, uygulama sınavı yapılmayan 

pozisyonlarda ise merkezi sınavda alınan puanlar esas alınarak, en yüksek puandan başlamak 

üzere ilan edilen pozisyon sayısının beş katı kadar aday sözlü sınava çağırılacaktır. Destek 

Personeli (Temizlik Hizmetlisi ve Mübaşir) istihdamı için yapılacak olan sözlü sınavına davet 

edilen adaylardan sözlü sınavına katılmayan olması halinde ikinci kez sözlü sınavına davet ilanı 

yayımlanacaktır. Söz konusu ilanda en yüksek puandan başlamak suretiyle yeniden sıralama 

yapılacak ve bir defaya mahsus olmak üzere eksik kalan kişi sayısı kadar aday sözlü sınavına 

davet edilecektir. Sözlü sınavına çağırılacak en son aday ile aynı puana sahip adaylar da sözlü 

sınava çağırılacaktır. Adayların sözlü sınavında başarılı sayılabilmesi için yüz tam puan üzerinden 

en az yetmiş puan alması gerekir. Sözlü sınavın hangi gün, saat ve yerde yapılacağı 

http://www.danistay.gov.tr adresinde ilan edilecek olup, ayrıca tebliğ yapılmayacaktır. Adaylar 

sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.  

C- Nihai başarı listesi; 

Sözlü ve/veya uygulama sınavında başarılı olanlara ilişkin nihai başarı listesi; Danıştay 

Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin “Değerlendirme” başlıklı 13’üncü maddesi uyarınca; 

uygulama sınavı yapılmayan sözleşmeli personel pozisyonu için adayların merkezi sınavdan 

aldıkları puanın %60’ı ve sözlü sınav puanının %40’ı, uygulama sınavı yapılacak olan sözleşmeli 

personel pozisyonları için merkezi sınav puanının %40’ı, uygulama sınav puanının %40’ı ve 

sözlü sınav puanının %20’si alınmak suretiyle yapılacak hesaplama sonucuna göre belirlenecektir. 

Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle ilanda belirtilen kadro sayısı kadar asıl 

aday atanmaya hak kazanacaktır. Aynı sayıda yedek aday da belirlenecektir.  

Sınav sonuçları, http://www.danistay.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Adaylar sınavlarına 

ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Yayınlanma tarihi aynı zamanda 

tebligat tarihi olarak kabul edilecek olup, göreve başlatılacaklara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Adaylar nihai başarı listesine ilan tarihinden itibaren on gün içinde yazılı olarak itiraz 

edebilecektir.  
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IV) YERLEŞTİRME 

a) Yerleştirme işlemi öncesi istenilecek belgeler ile birlikte sözleşmenin ne zaman 

yapılacağı nihai başarı listesi ile birlikte duyurulacaktır.  

b) Göreve başlama şartlarını taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit 

edilen adaylarla sözleşme yapılmayacak olup, bu hususların sözleşmeden sonra tespiti halinde 

yapılan sözleşmeler iptal edilerek ilgililer hakkında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır. 

Ayrıca idare tarafından kendisine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin 

edilecektir.  

c) Göreve başlamaya hak kazananlardan geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde 

görevine başlamayanların veya sözleşme imzalamaktan vazgeçenlerin sözleşmeleri iptal edilerek 

yerine yedek adaylar arasından nihai başarı listesindeki sıralamaya göre yerleştirme yapılacaktır. 

V) SÖZLEŞME ÜCRETİ 

SIRA NO SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR ÖĞRENİM DURUMU 
YABANCI DİL 

DÜZEYİ 

ÜCRET BRÜT 

(01.07.2022) 

1 ZABIT KÂTİBİ 
EN AZ ÖNLİSANS 

MEZUNU OLANLAR 
- 7.494,79 

2 ZABIT KÂTİBİ 

DİĞERLERİ (LİSE VE 

DENGİ OKUL 

MEZUNU) 

- 7.351,46 

3 MÜBAŞİR 
EN AZ LİSE VE DENGİ 

OKUL MEZUNU 
- 7.351,46 

4 PROGRAMCI 
EN AZ ÖNLİSANS 

MEZUNU 

A-B 9.194,64 

C 8.736,11 

D 8.506.92 

5 

DESTEK PERSONELİ 

(TEMİZLİK HİZMETLİSİ, ŞOFÖR, 

GARSON, AŞÇI) 

EN AZ LİSE VE DENGİ 

OKUL MEZUNU 
- 7.028,76 

NOT: 1) Yukarıda belirtilen ücretler, 01.07.2022-31.12.2022 tarihleri arasında geçerli 

olan brüt ücretler olup, bu rakamlara ek ödeme, aile yardımı ve çocuk yardımı dahil edildikten ve 

yasal kesintiler yapıldıktan sonra sözleşmenin imzalandığı tarihte yürürlükte olan ücretler 

üzerinden net ücretler belirlenmektedir.  

2) Sözleşme, imzalandığı tarihte geçerli olan ücretler esas alınarak düzenlenir. 

İLETİŞİM TEL: 0312 253 10 00  

0312 253 23 12 

0312 253 11 49 

Kamuoyuna duyurulur. 

 15898/1-1 
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Dışişleri Bakanlığından: 

DIŞİŞLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI 

I. GENEL BİLGİLER  

(1) Dışişleri Uzman Yardımcıları, Dışişleri Uzmanlığı Yönetmeliğinde sayılan görevleri 

çerçevesinde, Dışişleri Bakanlığı’nın Merkez Teşkilatı birimlerinde görevlendirilecek yurt dışı 

tayine tabi olmayan kariyer memurlarıdır.  

(2) Dışişleri Uzman Yardımcılarının görev tanımları ile mesleğe ilişkin diğer hususlar 

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=32691&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 

internet adresindeki Dışişleri Uzmanlığı Yönetmeliğinde kayıtlıdır.  

(3) Açılacak giriş sınavındaki nihai başarı sıralamasına göre, Dışişleri Uzman Yardımcısı 

unvanıyla atama yapılabilecek azami kadro sayısı 20’dir. Giriş sınavını kazananların atamaları, 

varsa müktesep maaş dereceleri de göz önünde bulundurularak, genel idare hizmetleri sınıfından 8 

ve 9 uncu derece kadrolara yapılabilecektir.  

(4) Sınavın yazılı aşaması, 25 Şubat 2023 tarihinde Ankara’da yapılacaktır.  

(5) Giriş sınavına ilişkin olarak bu ilanda yer verilmemiş düzenlemeler, Dışişleri 

Uzmanlığı Yönetmeliğinde yer almaktadır.  

II. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI 

(1) Sınava başvurabilmek için;  

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak,  

b) 01.01.2023 itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1988 ve daha sonra doğmuş 

olanlar), 

c) Yurtiçindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 

tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin lisans düzeyinde en az dört yıllık 

eğitim verilen fakültelerinin aşağıdaki tabloda kategoriler itibariyle belirtilen bölümlerinden veya 

bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az %80’ine sahip olan diğer 

bölümlerden mezun olmak,  

d) 2021. 2022 ve 2023 yıllarında İngilizce veya (Kategori IV için) Fransızca dillerinde 

YDS/e-YDS’den asgari (B) düzeyinde ya da puan eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış 

uluslararası dil sınavlarından 2021,2022 veya 2023 yıllarında alınan puanlara ilişkin sonuç belgesi 

ibraz etmek, (Bahsekonu yabancı dil sınavına ilişkin sonuç belgesinin sınav dönemi itibarıyla 

ÖSYM tarafından belirlenen YDS’deki karşılıkları değerlendirmeye alınacaktır.) 

e) 2022 veya 2021 yılı Kamu Personel Seçme Sınavının aşağıdaki tabloda farklı bölümler 

itibariyle belirtilen puan türlerinden asgari puanı almış olmak gerekmektedir (Aday adayları, 

başvurularını en yüksek KPSS puanlarıyla yapacaklardır. Belirtilen taban puanı aşmış olmak, 

sınava katılma hakkını garanti etmemektedir).  

(2) Dışişleri Uzman Yardımcılığı Sınavı altı farklı kategori itibariyle yapılacak olup, 

sözkonusu kategorilerin isimleri, mezuniyet grupları, gerekli KPSS puan türü, asgari KPSS puanı, 

atama yapılabilecek kontenjan ve yazılı sınava kabul edilecek aday sayısını gösteren tablo aşağıda 

yer almaktadır. 
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Kategori Mezuniyet Grupları 

KPSS 

Puan 

Türü 

Asgari 

KPSS 

Puanı 

Asgari Yabancı Dil 

Puanı 

Atama 

Yapılabilecek 

Kontenjan 

Yazılı 

Sınava 

Kabul 

Edilecek 

Aday Sayısı 

Uzman 

Yardımcılığı - I 

(İdari ve Mali İşler) 

İktisat 

İşletme 

Maliye 

Finans 

Muhasebe 

14, 

24, 

19, 

44 

80 İngilizce = 80 5 100 

Uzman 

Yardımcılığı - II 

(Hukuki İşler) 

Hukuk 4 80 İngilizce = 80 2 40 

Uzman 

Yardımcılığı – III 

(Bilişim ve Bilgi 

Teknolojileri) 

Bilgisayar mühendisliği, 

Elektrik-elektronik 

mühendisliği, 

Matematik/Matematik 

mühendisliği, Elektronik 

ve/veya Haberleşme 

mühendisliği, 

Bilişim/iletişim sistemleri 

mühendisliği, Yazılım 

mühendisliği, Bilgisayar 

ve öğretim teknolojileri 

öğretmenliği 

2 80 İngilizce = 80 5 100 

Uzman 

Yardımcılığı - IV 

(Diplomatik Arşiv ve 

Dokümantasyon) 

Tarih, 

Bilgi ve belge yönetimi, 

Kütüphanecilik, Arşivcilik, 

Dokümantasyon ve 

enformasyon, 

Türk dili ve edebiyatı 

3 80 İngilizce/Fransızca=80 2 40 

Uzman 

Yardımcılığı - V 

(Personel İşleri / 

İnsan Kaynakları 

Konuları) 

Siyaset Bilimi ve Kamu 

Yönetimi, Kamu Yönetimi 
29 80 İngilizce = 80 5 100 

Uzman 

Yardımcılığı – VI 

(İş Geliştirme, 

Ölçme-

Değerlendirme) 

Endüstri Mühendisliği 2 80 İngilizce = 80 1 20 

 
TOPLAM  20 400 
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(3) Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle giriş sınavı duyurusunda 

belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısı kadar asıl adayın isimleri ilan edilir. Yapılan sınavlarda 

başarılı olmak şartıyla, giriş sınavı duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısının 

yarısını geçmemek üzere Kurul tarafından belirlenen sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir 

liste belirlenerek ilan edilir.  

(4) Yazılı sınava kabul edilecek adaylar, her bir kategori için ayrı bir liste halinde KPSS 

puanlarına göre yapılacak sıralamayla belirlenecek olup, asgari KPSS ve YDS puanına sahip 

olmak sınava katılma hakkını garanti etmemektedir. 

 (5) Adaylar, farklı kategorilerde gerçekleştirilecek olan Dışişleri Uzman Yardımcılığı 

giriş sınavına yalnızca bir kategoriden başvurabileceklerdir. 

(6) Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, Kariyer Kapısı platformu ve Bakanlığın 

http://www.mfa.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilecektir. Sınava katılabilecek adaylara 

ayrıca e-posta ile bildirim yapılacaktır. 

III. GİRİŞ SINAVI BAŞVURULARININ YAPILMASI 

Giriş sınavı başvuruları 9 Ocak 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Ocak 2023 Cuma 

günü saat 18:00’de sona erecektir.  Başvurular, e-Devlet üzerinden “Dışişleri Bakanlığı – Kariyer 

Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr 

üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar 

kabul edilmeyecektir. 

IV. SINAVIN AŞAMALARI 

 (1) Yazılı Sınav  

a) Yazılı sınav, “Uzman Yardımcılığı I”, “Uzman Yardımcılığı II”, “Uzman Yardımcılığı 

III” “Uzman Yardımcılığı V” ve “Uzman Yardımcılığı VI”  kategorilerinden sınava katılacak 

adaylar için aşağıdaki bölümlerden oluşacaktır:  

- Alan ve kategori bilgisi ile bağlantılı bir konuda yazılacak Türkçe kompozisyon,  

- Mezuniyet grupları itibariyle farklılaştırılmış Türkçe metinlerin İngilizceye çevrilmesi.  

b) Yazılı sınav, “Uzman Yardımcılığı IV” kategorisinden sınava katılacak adaylar için 

aşağıdaki bölümlerden oluşacaktır:  

- Eski Türkçe/Osmanlıca bir metnin Türkçeye çevrilmesi,  

- Mezuniyet grubuyla bağlantılı Türkçe bir metnin adayın beyan ettiği yabancı dile 

çevrilmesi.  

c) Yazılı sınavda geçer not, her bir bölüm için 100 üzerinden 70’tir.  

d) Yazılı sınav aşamasının sonuçları Kariyer Kapısı platformunda ve Bakanlık internet 

sitesinde ilan edilecektir. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara, ayrıca e-posta ile bildirim 

yapılacaktır. 

 (2) Sözlü Sınav  

a) Sözlü sınav, adayların; sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi; bir konuyu kavrayıp 

özetleme becerisi, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve 

tepkilerinin mesleğe uygunluğu; özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı; genel yetenek ve 

genel kültürü; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı 

puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.  
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b) Sözlü sınavda geçer not 100 üzerinden 70’tir. 

c) Sınav sonucunda başarılı olarak atanmaya hak kazananlar, Cumhurbaşkanlığı İnsan 

Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı platformu ve Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir. 

V. DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: 

a) Kariyer Kapısı platformu üzerinden yapılacak başvurulara ilişkin bilgileri içeren 

kılavuza aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir:  

 https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/docs/KariyerKapisi_AdayKullanimKilavuzu.pdf 

b) Kariyer Kapısı platformunda yapılan başvuru sırasında sisteme yüklenmesi gereken 

belgeler aşağıda belirtilmiştir:  

 Mevcut görünümü yansıtan, son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf 

 Lisans diploması / Mezuniyet Belgesi (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde 

YÖK onaylı diploma denklik belgesi ile birlikte) 

 Transkript (Yurtiçindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu 

tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi 

veren uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme ve hukuk fakültelerinden 

ve sınav duyurusunda ilan edilen bölümler ile bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer 

alan derslerin en az % 80’ine sahip olan diğer bölümlerden mezun olan adaylar için)  

 (Varsa) lisansüstü eğitim diploması (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde 

YÖK onaylı diploma denklik belgesi ile birlikte) 

 (Varsa) Sınava girilecek yabancı dilde alınmış olan YDS/e-YDS puanlarına eşdeğerliği 

ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası yabancı dil sınavına ilişkin sonuç belgesi 

c) Adayların, başvurularının iptal/onay durumlarını müracaat süresi boyunca Kariyer 

Kapısı platformu üzerinden takip etmeleri ve başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını 

kontrol etmeleri önem taşımaktadır. 

d) İstenilen belgelerin başvuru süresi içinde sisteme yüklenmesinden, kişisel bilgilerin 

doğruluğundan, fotoğrafın uygunluğundan, diğer bir ifadeyle başvuru işleminin hatasız ve 

eksiksiz yapılmasından adaylar sorumludur. Bu ilanda belirtilen hususlara uygun olmayan ve 

süresi içinde tamamlanmayan başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.  

e) Adayların, Kariyer Kapısı platformu tarafından e-Devlet üzerinden otomatik olarak 

çekilen (kayıtlı ve doğrulanmış) cep telefonu numarası ile e-posta adresi, gerekli hallerde 

adaylarla irtibat kurulabilmesi bakımından önemli olup, güncel tutulması gerekmektedir.  

f) İlave bilgi talepleri için aşağıdaki adres, e-posta ve telefon numaraları üzerinden 

Bakanlıkla temasa geçilmesi mümkündür: 

T.C. Dışişleri Bakanlığı/Personel Genel Müdürlüğü (C Blok 4. Kat)  

Doktor Sadık Ahmet Caddesi No: 8 Balgat 06100 Ankara 

E-posta: sinav@mfa.gov.tr  

Tel: (0 312) 292 10 00 

Saygıyla duyurulur. 

 15734/1-1 
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Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğünden: 
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Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğünden: 
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığından: 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam 

edilmek üzere 15 adet personel, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 

yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, 

Başkanlığımızca yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, aşağıda dağılımı gösterilen şekilde, 

2022 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 

yerleştirme yapılacaktır. 

A- Genel Şartlar 

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz bulunmak, 

b) Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, 

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak, 

d) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak, 

e) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak, 

f) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B’li olarak çalışmıyor olmak, 

g) Kamu kurum ve kuruluşlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B 

maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi 

esaslarına aykırı hareket etme sebebiyle herhangi bir Kurumca sözleşmesi feshedilmemiş olmak, 

h) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin; “Bu şekilde istihdam 

edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca 

sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile 

belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir 

yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne 

uygun olmak, 

i) Askerlik çağına gelmiş erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak, 

j) Başvurunun son günü olan 30/12/2022 tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak. 

k) Tüm pozisyonlar için 2022 yılı KPSS(B) sınavına girmiş ve Lisans mezunları için 

KPSSP3 puan türünden, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış 

olmak. 

B- Özel Şartlar 

POZİSYON UNVANI: KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ERKEK) 

POZİSYON ADEDİ: 5 

KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP3 Lisans 

ARANAN NİTELİKLER: 

a) Herhangi bir lisans programından mezun olmak, 

b) 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu 

maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak, 

c) Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarına 

sahip olmak, 

ç) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresinin dolmasına en az 6 (altı) ay kalmış olan 

(silahlı ibareli) özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, 

d) 170 cm’den kısa boylu olmamak, 

e) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten 

fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93’ten 

fazla, 80-17=63’ten az olmaması gerekmektedir.) 
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f) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak, 

g) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in 18 

inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak, 

ğ) Gece ve gündüz, iç ve dış mekânlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu 

olmamak. 

h)Aşağıda belirtilen hususları kapsayacak şekilde (boy ve kilo bilgilerinin raporda yer 

alması gerekmektedir.) Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden son 6 

(altı) ay içerisinde alınmış “Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Olur” ibareli sağlık kurulu raporuna 

sahip olmak. 

(Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu 

bağımlılığı olmamak; 

Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik 

rahatsızlığı olmamak; 

Göz: Görme engeli, şaşılık, gece körlüğü veya renk körlüğü olmamak, 

Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek 

işitme kaybı olmamak.) 

POZİSYON UNVANI: Destek Personeli (Temizlik-Yemekhane Servis Elemanı Erkek) 

POZİSYON ADEDİ: 4 

KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP94 

ARANAN NİTELİKLER: 

a) Ortaöğretim kurumlarının (lise ve dengi) herhangi bir alanından mezun olmak, 

b) Atanmaya hak kazanan adayların "Bulaşıcı hastalığı ile temizlik görevini devamlı 

yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamaktadır." ibareli heyet raporu 

(Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden) almaları gerekmektedir. 

c) Gece ve gündüz, iç ve dış mekânlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu 

olmamak. 

POZİSYON UNVANI: Destek Personeli (Temizlik-Yemekhane Servis Elemanı Kadın) 

POZİSYON ADEDİ: 2 

KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP94 

ARANAN NİTELİKLER: 

a) Ortaöğretim kurumlarının (lise ve dengi) herhangi bir alanından mezun olmak, 

b) Atanmaya hak kazanan adayların "Bulaşıcı hastalığı ile temizlik görevini devamlı 

yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamaktadır." ibareli heyet raporu 

(Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden) almaları gerekmektedir. 

c) Gece ve gündüz, iç ve dış mekânlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu 

olmamak. 

POZİSYON UNVANI: DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR Erkek) 

POZİSYON ADEDİ: 1 

KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP94 

ARANAN NİTELİKLER: 

a) Ortaöğretim kurumlarının (lise ve dengi) herhangi bir alanından mezun olmak, 

b) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış D1 Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi 

olmak. 
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c) Sağlık Bakanlığı onaylı kurumlar tarafından verilen ve en az 1 yıl geçerliliği bulunan 

psikoteknik belgesine sahip olmak. 

d) İstenilen sürücü belgesine en az 2 yıldır sahip olmak. 

e) Seyahate ve/veya arazide çalışmaya uygun olmak. 

f) Gece ve gündüz, iç ve dış mekânlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu 

olmamak. 

POZİSYON UNVANI: Teknisyen (Erkek) 

POZİSYON ADEDİ: 2 

KPSS PUAN TÜRÜ: KPSS94 

ARANAN NİTELİKLER: 

a) Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı ve Dallarından, 

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı - Endüstriyel Elektronik Dalından veya Endüstriyel 

Otomasyon Teknolojileri Alanı - Endüstriyel Kontrol Dalından mezun olmak. 

b) Gece ve gündüz, iç ve dış mekânlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu 

olmamak. 

POZİSYON UNVANI: Teknisyen (Erkek) 

POZİSYON ADEDİ: 1 

KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP94 

ARANAN NİTELİKLER: 

a) Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı ve Dallarından 

mezun olmak. 

b) Gece ve gündüz, iç ve dış mekânlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu 

olmamak. 

1- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI 

1) Adaylar başvurularını, 23/12/2022 – 30/12/2022 tarihlerinde e-Devlet üzerinde TİKA 

Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) 

adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaktır. 

2) Adaylar 2- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER başlığında belirtilen belgelerini 

başvuru sisteminde belirtilen yerlere istenilen formatta yükleyecektir. 

3) Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden yapılmayan, 

posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan ve bu duyuruda belirtilen esaslara uygun 

olmayan başvurular kabul edilmeyecektir. 

4) Adaylar, başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun 

olarak yapılmasından sorumlu olacaktır. 

5) Başvuruların sona ermesinden sonra adayların başvuru bilgilerinde hangi nedenle 

olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır. 

6) Adaylar, şartlarını taşıdığı ve ilan edilen farklı pozisyonlardan 1 (bir) adedi için 

başvuru yapabilecektir. 

2- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

Adayların başvuru yapılan pozisyon için istenilen aşağıda belirtilen belgeleri (çift taraflı 

belgeler önlü ve arkalı olarak) sisteme yüklemeleri gerekmektedir. 

1) Adaylara ait KPSS puanı, eğitim, askerlik, adli sicil kaydı ve nüfus bilgilerine dair veriler 

başvuru esnasında e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edilerek 

başvurular alınacağından adaylardan bu aşamada belge istenilmeyecektir. Adayların söz konusu 
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bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli 

güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. (Lise mezuniyet bilgileri temin edilemeyen 

adayların diplomaları ile Yükseköğretim kurumlarından mezun olup denkliğe sahip olan adaylar için 

YÖK’ten alınmış denklik belgesi, adaylar tarafından sisteme yüklenecektir.) 

2) Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı 

olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı 

fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurdukları ile ilgili önceki kurumlarından 

alınmış onaylı hizmet belgesi. 

3) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna müracaat edecek adaylar için ayrıca; 

a) Geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartı, 

b) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 

18’inci maddesinde belirtilen ve 26/6/2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 

Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde “silahlı özel 

güvenlik görevlisi olur” ibareli ve boy-kilo bilgilerini içeren son 6 (altı) ay içerisinde alınmış 

sağlık kurulu raporu. 

3- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI 

a) Süresi içerisinde başvuruda bulunan ve gerekli şartları sağlayan adaylar, başvuru süresi 

bittikten sonra Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS puanları esas alınmak suretiyle en yüksek 

puandan başlamak üzere sıralamaya tabi tutulacaktır. 

b) İlan edilen pozisyon sayısı kadar asil, açıklanan asil sayısı kadar yedek aday 

belirlenecektir. Puan sıralaması sonucunda puanların eşit olması halinde diploma notu yüksek 

olan adaya, diploma notunun da eşit olması halinde ise doğum tarihi önce olan adaya öncelik 

tanınacaktır. 

c) İlan edilen pozisyon sayısı kadar belirlenen asil ve asil sayısı kadar yedek aday listesi 

Başkanlığımız internet sitesinde (www.tika.gov.tr) ve Kariyer Kapısı 

https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinde ilan edilecektir. Asil ve yedek adaylar ile 

sıralamaya giremeyen adaylara ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır. 

ç) Atanmaya hak kazanıp süresi içerisinde başvurmayanlar, feragat edenler, ataması iptal 

edilenler veya göreve başladıktan sonra herhangi bir nedenle kurumdan ayrılanların yerine 

başvuru sonucunun kesinleştiği ilan tarihinden itibaren altı ay içinde yedek adaylardan puan 

sıralamasına göre atama yapılarak sözleşme imzalanabilecektir. 

d) Yukarıda belirtilen gruplar kapsamında KPSS puan türü ve puanı esas alınarak 

oluşturulan asil ve yedek aday listelerine ilişkin itirazlar, ilanından itibaren beş iş günü içinde 

TİKA Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına yapılacaktır. Süresi geçtikten sonra 

yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. 

e) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği sonradan tespit edilen adayların 

müracaatları kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve kendilerine bir 

bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Bu durumdaki adaylar 

hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. 

4- BİLGİ ALMA 

Sınav ile ilgili bilgi, TİKA Başkanlığı Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 

0(312) 939 7070 -72 - 74 - 75 numaralı telefonları aranarak alınabilir. 

 15920/1-1 
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığından:  
TİKA SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI 

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 
375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6'ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 
31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının 
Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve 
Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8'inci maddesi uyarınca, Başkanlığımızca gerçekleştirilecek 
sözlü ve uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 3 (üç) Sözleşmeli Bilişim 
Personeli alınacaktır. 

I. BAŞVURU ŞARTLARI 
A. GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları haiz 

olmak, 
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, 

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, 

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya 
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını 
geçmeyecekler için en az üç (3) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübe 
sürelerinin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınır. 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), 

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi 
sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri 
zorunludur. 

f) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise 
askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak, 

g) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip, 
yoğun iş temposuna ayak uydurabilen ve takım çalışmasına yatkın olmak. 

B. ÖZEL ŞARTLAR 
AĞ VE SİSTEM UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret 

Tavanının 2 Katına Kadar) 
1. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, elektronik ve 
haberleşme mühendisliği bölümlerinden; ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca 
kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

2. Yukarıda 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, 
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3. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da 
kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve 
kuruluşlarında (veya bu kuruluşlara danışmanlık hizmeti veren firma personeli olarak) yahut en az 
1000 (bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde 
sistem yönetimi uzmanı, ağ uzmanı veya bilgi güvenliği uzmanı olarak en az 3 (üç) yıl çalıştığını 
belgelemek, 

4. Microsoft İşletim Sistemleri (Windows Server 2012R2, Windows Server 2016), 
Microsoft Domain Controller, Active Directory, Exchange (2010, 2013 veya 2016) ve bu 
sistemlerin güvenliği hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

5. Microsoft Active Directory sıkılaştırma, group policy vb. konularda ileri seviye bilgi 
sahibi olmak, 

6. Microsoft Exchange Server kurulum, konfigürasyon ve sorun giderme konusunda bilgi 
sahibi olmak, 

7. Sanallaştırma teknolojileri üzerine ( Vmware, HyperV., vb) mimari tasarım yapabilme, 
kurulumları gerçekleştirip yönetebilme, kısa orta ve uzun vade için kapasite planları çıkarabilme 
tecrübesine sahip olmak, 

8. Ağ yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
9. Veri ve disk yedekleme & kurtarma sistemlerinin (Veeam, Netbackup, MS DPM gibi) 

yönetiminde, e-posta arşivleme ve yedekleme teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi 
olmak, 

10. Powershell scripti yazabilme ve GPO yönetebilme tecrübesine sahibi olmak, 
11. Temel sunucu (web, mail, domain, DNS) servislerinin iş sürekliliğini tasarlayıp 

kurabilme tecrübesine sahip olmak, 
12. Sistemlerin performansını izleyerek, bu doğrultuda kapasite planlaması yapabilme ve 

iyileştirmelere yönelik öneriler hazırlayabilme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
13. Ağ cihazlarının güvenliğini ve iş sürekliliğini sağlayabilme konusunda bilgi ve 

tecrübe sahibi olmak, 
14. Ağ altyapısı için operasyonel standartları belirleyebilme, mevcut süreç ve prosedürleri 

geliştirebilme ve gerekli dokümantasyonları hazırlayabilme tecrübesine sahip olmak, 
15. Yerel Alan Ağı (LAN), Geniş Alan Ağı (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağı (WLAN), 

Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, SSL, DHCP, DNS, Proxy ve IEEE 
802.1x teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak 

16. Altyapı donanımları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
17. Unix ve Linux işletim sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak 
18. ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) hakkında bilgi sahibi olmak 
19. Tunelling, Routing, Switching, DNS, DHCP, 802.11 a/b/g/n/ac, 802.1x 

teknolojilerinin yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
20. En az 2500 aktif kullanıcıya sahip ve kurum ağına bağlı en az 50 adet uzak lokasyonu 

olan bir kuruluşta; Ağ mimarileri, Data Center Mimarileri, ağ yönetimi, kablolu ve kablosuz ağlar 
ile geniş alan ağ protokollerinin (MPLS, BGP, L2VPN, L3VPN, Noktadan Noktaya Devre) 
kullanıldığı bir Bilgi İşlem Merkezinde, Network veya Sistem Yönetimi konusunda en az 3 (üç) 
yıl sistem uzmanı, ağ uzmanı veya bilgi güvenliği uzmanı olarak çalıştığını belgelemek. 

21. Ağ anahtarlama cihazları, yönlendiriciler, yük dengeleyiciler, QOS, RADIUS, ağ 
erişim kontrol sistemleri (NAC) (Tercihen Cisco ISE), VoIP sistemleri hakkında bilgi ve deneyim 
sahibi olmak. 

22. IPSEC ve SSL VPN çözümleri konusunda tasarım, iş sürekliliği ve sorun giderme 
deneyimine sahip olmak 
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Tercihen; 
1. Microsoft’un yetkili eğitim ortaklarından Windows Server 2012R2, Windows Server 

2016, Active Directory ve Exchange (2010, 2013 veya 2016) veya bu sistemlerin güvenliği 
hakkındaki eğitimlerden en az ikisini aldığını katılım sertifikası ile belgelemek, 

2. Video konferans sistemlerinin kurulumu ve yönetimi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi 
olmak, 

3. ODM (Olağanüstü Durum Merkezi) sistemlerinin kurulumu ve yönetimi hakkında bilgi 
ve tecrübe sahibi olmak, 

4. Datacenter kurulumu ve yönetiminde, TIER sertifikasyonlandırma hakkında bilgi ve 
tecrübe sahibi olmak, 

5. Aşağıdaki network sertifikalardan en az ikisine sahip olduğunu belgelemek, 
o Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE) 
o Cisco Certified Network Professional R&S (CCNP R&S) 
o Cisco Certified Network Professional - Security (CCNP Security) 
o Cisco Certified Network Professional Datacenter (CCNP Datacenter) 
GÜVENLİK UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 

Katına Kadar) 
1. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, elektronik ve 
haberleşme mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul 
edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. 

2. Yukarıda 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. 

3. Firewall, Load Balancer, Web Gateway, Mail Gateway, Antivirüs, cihazlarının 
kurulum, yapılandırma, yönetimi konularında tecrübeli olmak, 

4. Ağ aktif cihazları, TCP/IP, portlar ve protokoller konusunda bilgili olmak, 
5. Merkezi iz kaydı (log) ve SIEM yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak, 
6. Sızma (penetration) testleri konusunda bilgi sahibi olmak, 
7. Zafiyet yönetimi ve zafiyetlerin giderilmesi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak, 
8. Veritabanı güvenliği ve Database Firewall (DBF) konusunda bilgi sahibi olmak, 
9. UNIX, Linux ve Microsoft Sunucu işletim sistemleri ve güvenliği konusunda bilgili 

olmak, 
10. Active Directory, Exchange Server, SCCM, DNS, DHCP gibi Microsoft teknolojileri 

konusunda bilgi sahibi olmak, 
11. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da 

kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve 
kuruluşlarında (veya bu kuruluşlara danışmanlık hizmeti veren firma personeli olarak) veya en az 
1.000 (bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde 
bilgi güvenliği uzmanı veya sistem yöneticisi (admin) veya bilişim ağları yöneticisi (network 
admin) olarak en az 3 (üç) yıl çalıştığını belgelemek, 

12. Aşağıdaki bilgi güvenliği çözümleri ve konularında bilgi sahibi olmak; 
o SIEM - Sistem ve Network korelasyonları 
o DLP - Veri sınıflandırması ve verinin korunması 
o NAC - Network Access Controller 
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o Email Gateway, Email Security 
o Antivirüs/Antispam, Malware, Zeroday exploit 
o WAF (Web Uygulama Güvenlik Duvarı) 
o Network Güvenliği – kablolu ve kablosuz ağlarda güvenlik 
o Aktif dizin güvenliği 
o Microsoft ve Linux server işletim sistemi güvenliği 
o DNS Güvenliği 
o DOS/DDOS 
o Firewall bakımı, konfigürasyonu, hata yönetimi ve arıza tespiti konularında ileri 

düzeyde bilgi ve deneyim sahibi olmak, 
o Sızma ve stres testleri, şifreleme, firewall, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama 

sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında iyi derecede bilgi ve deneyim 
sahibi olmak, 

o ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Standartları konusunda bilgi sahibi olmak, 
o İş sürekliliği konusunda bilgi sahibi olmak, dokümantasyona önem vermek ve bunu 

düzenli olarak yapabilmek, 
Tercihen; 
1. CCNA sertifikasına sahip olmak, 
2. Certified Ethical Hacker (CEH) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek. 
İŞ ANALİSTİ (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına 

Kadar) 
1. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, endüstri mühendisliği, 
istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca 
kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

2. Yukarıda 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, 

3. En az 5(beş) yıl iş analisti olarak kurumsal projelerde görev yapmış olmak, 
4. Biriminin ihtiyaçları doğrultusunda, kullanıcı gereksinimlerinin, iş süreçlerinin Analiz 

dokümanlarını hazırlamak, 
5. Teknik analiz, teknik tasarım, veri tabanı tasarımı ve mimari altyapı çalışmalarını 

gerçekleştirmek, 
6. Yazılım geliştirme süreci genelinde yazılım geliştirme ekipleri ile koordineli çalışarak 

iş taleplerinin ve fonksiyonel gereksinimlerin karşılanmasına yönelik koordinasyonu sağlamak, 
7. Ürün tasarım, geliştirme, entegrasyon faaliyetlerine gereksinim mühendisliği adına 

katılım sağlamak, 
8. Paydaşlar ile ilişkileri geliştirmek ve zenginleştirmek, beklentilerini proaktif bir şekilde 

yönetmek ve memnuniyet seviyelerini izlemek, tüm ölçümleri paylaşmak, 
9. Sorumluluğu altında olan uygulamalarla ilgili olarak kullanıcılara olay ve problem 

çözüm desteği vermek. 
10. Yeni nesil web teknolojileri alanında işin analizi çıkartabiliyor olmak, UX & Usability 

çalışmalarında tecrübe sahibi olmak, 
11. Çıkartılan iş analizine göre projelerin yürütülmesinde yazılımcı olarak görev 

yapabilecek bilgiye sahip olmak, 
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12. Proje yönetimi, konfigürasyon ve değişiklik yönetimi, test yönetimi, risk yönetimi 
araçları kullanımı tecrübesine sahip olmak, 

13. Takım çalışmasına yatkın olmak, analitik düşünce yapısına sahip olmak, 
14. Nesne yönelimli programlama (OOP) konusunda ve servis yönelimli mimari (SOA) 

konusunda tecrübe sahibi olmak, 
15. NET Framework (4.0 ve üstü) platformu konusunda C# diliyle Entity Framework ile 

yazılım geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak,Web Servisleri(WCF, REST, XML) 
konusunda tecrübe sahibi olmak, 

16. Web teknolojileri (HTML/HTML5, CSS/CSS3, Javascript, JQuery, AngularJS) 
konularında tecrübe sahibi olmak, 

17. İlişkisel veri tabanı konusunda tecrübe sahibi olmak. 
Tercihen: 
Aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olduğunu belgelemek, 
1. Certified Business Analysis Professional (CBAP) 
2. Certification of Capability in Business Analysis (CCBA) 
3. Managing Projects with Microsoft Project 2013 (MCP) 
4. Project Management Associate Certificate (PMA) 
II. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ 
a) Adaylar başvurularını, 23/12/2022 – 06/01/ 2023 tarihlerinde e-Devlet üzerinde TİKA 

Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı 
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaktır. 

b) İlanda belirtilen süre içinde yapılmayan, şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular 
kabul edilmeyecektir. 

c) İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir. 
d) Adaylar sözleşmeli bilişim personeli pozisyonlarından sadece birisini seçebilirler. 
III. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 
Adaylara ait KPSS puanı, eğitim, askerlik, adli sicil kaydı ve nüfus bilgilerine dair veriler 

başvuru esnasında e-Devlet üzerinden ilgili kuramların web servisleri aracılığı ile temin edilerek 
başvurular alınacağından adaylardan bu aşamada belge istenilmeyecektir. Adayların söz konusu 
bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kuramlardan gerekli 
güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. 

a) Fotoğraflı iş tecrübesini gösterir detaylı özgeçmiş, (Adayın özgeçmişi tek bir sayfa 
olacak şekilde hazırlanarak, çevrimiçi işe alım sistemi Kariyer Kapısı 
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılan başvuru esnasında yüklenecektir.) 

b) Yabancı Dil (İngilizce) Sınav Sonuç Belgesi (e-Devlette yer almayan ve ÖSYM 
tarafından YDS denkliği kabul edilen sınav belgesi beyanı yapılması durumunda yüklenecektir) 
(Yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak 
değerlendirilecektir). 

c) Özel şartlar altında yer alan bölümler dışındaki bölümlerden veya yurtdışındaki 
üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının 
değerlendirilmeye alınabilmesi için e-devlet başvurusu sırasında “Denklik Gösterir Belge” alanına 
ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir. (e-Devlet üzerinde mezuniyet bilgileri 
bulunan adayların denklik belgesi ibraz etmesine gerek yoktur) 

d) Genel şartlar (e) bendinde belirtilen güncel programlama dillerinden en az ikisini 
bildiğini gösterir belge (transkript, sertifika gibi belgeler). 

e) Her bir pozisyon için özel şartlar bölümünde istenilen sertifikalar. 
f) Mesleki çalışma süresi ile mesleki tecrübe şartına ilişkin belgeler. 
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IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
a) Genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan 

2021 veya 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) alınan yüzde 
yetmişi (%70) ile son beş yıl içinde İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit 
Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın 
%30’unun (yüzde otuz) toplamı esas alınarak her bir pozisyon için ayrı ayrı en yüksek puana 
sahip adaydan başlanarak oluşturulacak sıralamaya göre sözleşmeli bilişim personeli 
pozisyonunun 10 (on) katı aday gerçekleştirilecek olan sözlü ve uygulamalı sınava çağırılacaktır. 
(KPSSP3 puanı 70’in altında olan ya da KPSS belgesi bulunmayan adayların KPSS puanlarını 70 
olarak, geçerli yabancı dil puanı bulunmayanların yabancı dil puanları (0) olarak 
değerlendirilecektir.) 

b) Mülakata çağrılan adaylardan son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın 
bulunması halinde, bu adayların tamamı mülakata kabul edilecektir. 

c) Mülakata girmeye hak kazanan adayların listesi “www.tika.gov.tr” internet sitesinde 
ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden 
görüntüleyebilecektir. Bu ilan tebligat yerine geçecek olup ayrıca yazılı bildirim veya tebligat 
yapılmayacaktır. 

V. SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI VE TARİH 
a) Sınav sözlü ve uygulamalı mülakat olarak yapılacaktır. 
b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, fotoğraflı bir kimlik belgesini 

(nüfus cüzdanı/kimlik kartı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. 
Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır. 

c) Sözlü ve uygulamalı sınav konuları, pozisyonlara uygun olarak yukarıda genel ve özel 
şartlarda belirtilen tüm konuların yanı sıra temel bilişim konuları ve bilgi güvenliği konularıdır. 
Tecrübe ve bilgi istenen şartlar ile ilgili uygulamalı gösterim yapılması talep edilecektir. 

d) Sözlü ve uygulamalı mülakat 23/01/2023 – 27/01/2023 tarihlerinde Başkanlığın, Eti 
Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Anadolu Meydanı No:140 Çankaya / ANKARA 
adresinde yapılacak olup; mülakat tarihinde erteleme olması durumunda bu durum 
“www.tika.gov.tr” adresinde ilan edilecektir. 

e) Sözlü 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olup en az 70 ve üzerinde puan alanlar 
başarılı sayılacaktır. 

f) Sonuçların açıklanmasında ve sözlü ve uygulamalı mülakat tarihlerinde Başkanlık 
değişiklik yapma hakkına sahiptir. Adayların www.tika.gov.tr adresini takip etmeleri 
gerekmektedir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden 
görüntüleyebilecektir. 

VI. SONUÇLARIN İLANI VE ATAMA 
a) Giriş Sınavını kazanan adaylar başarı sırasına göre asil ve asil sayısı kadar yedek olarak 

Başkanlığımız internet sitesinde (http://www.tika.gov.tr) ilan edilecektir. Sınava giren adaylar e-
devlet şifreleri ile giriş yaparak sınav sonuçlarını öğrenebileceklerdir. Adaylar ayrıca sınavlarına 
ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. 

b) Listede adı bulunan asil adaylara ilandan itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde tebligat 
yapılacak olup, adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü 
içerisinde adaylar sözleşme imzalamak ve sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve istenilen 
belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunacaklardır. 

c) Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde 
Başkanlığımıza müracaat etmeyen, bu süre içerisinde belge ile ispat edilebilen kabul edilebilir 
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mazeretini bildirmeyen veya sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe 
başlamayan adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır. 

d) Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek 
adaylardan işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır. 

VII. SÖZLEŞME ÜCRETİ 
Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin 

(B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı 
altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Başkanlık, tavan 
ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. 

AĞ VE SİSTEM UZMANI (1 Kişi) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü 
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanının 2 katına kadar 

GÜVENLİK UZMANI (1 Kişi) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü 
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanının 2 katına kadar 

İŞ ANALİSTİ (1 Kişi) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla 
yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin ikinci 
fıkrasında yer alan ücret tavanının 2 katına kadar 

VIII. DİĞER HUSUSLAR 
a) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava 

girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma 
açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise 
sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem 
yapılacaktır. 

b) Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda belirtilen mesleki tecrübe şartını gösteren 
belgelerin en az; başvurulan pozisyonlar ile ilgili alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu 
hizmetlerin/projelerin kapsamı, projelerde kullanılan teknolojiler, çalışma süreleri gibi bilgileri 
detaylı olarak içeriyor olması gerekmektedir. 

İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu alanda hizmetin/projenin geçtiği iş 
yerlerindeki bağlı olunan yöneticiler, söz konusu hizmetlerde/projelerde birlikte çalışılan diğer 
yöneticiler veya ilgili insan kaynakları birimlerinden en az biri tarafından ıslak imzalanmış ve 
varsa kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır. 

İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, e-
posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor olması 
gerekmektedir. Başvuru değerlendirme komisyonu, sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit 
etmek isterse, bu bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime 
geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğu teyit edilmezse adayın başvurusu geçersiz 
sayılacaktır. 

c) Sisteme yüklenen tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik 
sorgulama yöntemleriyle Başkanlık tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların 
doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi 
gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. 

Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika 
dikkate alınmayacaktır. 

d) Sınav ile ilgili bilgi, TİKA Başkanlığı Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi 
Başkanlığı, 0(312) 939 7070 -72 - 74 - 75 numaralı telefonları aranarak alınabilir. 

 15919/1-1 
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Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarda istihdam edilmek 
üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca, Öğretim Üyesi alımı yapılacaktır. İlgili 
Kanunun 23. ve 24/e maddelerinde belirtilen şartlar için web sayfamızda yer alan “Gebze Teknik 
Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Koşulları Yönergesi”ne haiz adaylar başvuru 
yapabilir. 

İLAN EDİLEN KADROLARA AİT BİLGİLER 
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

İlan No Bölüm ABD Unvan Adedi İlan Şartı 

20221201 
Kimya 

Mühendisliği 

Temel İşlemler 
ve 

Termodinamik 
Doçent 1 

-Kimya Mühendisliği alanında lisans ve doktora 
derecelerine sahip olmak. 
-Kimya Mühendisliği’nde Doçentlik unvanına sahip 
olmak. 
-Çevresel ve sürdürülebilir süreçler konusunda 
uluslararası çalışmaları bulunmak. (*) 

20221202 
Kimya 

Mühendisliği 

Proses ve 
Reaktör 
Tasarımı 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 
-Kimya Mühendisliği alanında lisans ve doktora 
derecelerine sahip olmak. 
-Kataliz alanında uluslararası çalışmaları bulunmak. (*) 

20221203 Biyomühendislik  Biyoelektronik 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

-Biyomühendislik, Genetik ve Biyomühendislik, 
Biyomedikal Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik 
Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği veya Gıda 
Mühendisliği bölümlerinden birinde lisans derecesine 
sahip olmak, 
-Doktora sonrası Biyomühendislik veya Biyomedikal 
Mühendislik alanlarında çalışmaları olmak. (*) 

20221204 
Bilgisayar 

Mühendisliği 
Bilgisayar 
Donanımı 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

- Fen Bilimleri/Mühendislik (Matematik / Bilgisayar / 
Elektronik ABD) alanlarının birinde Doktora derecesine 
sahip olmak 
- İletişim ağları ve Güvenliği, Bilgi Güvenliği/Siber 
Güvenlik, Kimlik Doğrulama ve Kriptografi konularında 
bilimsel çalışmalar yapmış olmak. (*) 

 
HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

İlan No Bölüm Anabilim Dalı Unvan Adedi İlan Şartı 

20221205 
Uçak 

Mühendisliği 
Uçak Mühendisliği 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 
-Uçak Mühendisliği lisans mezunu olmak. 
-Uçak veya Uzay Mühendisliği konularında doktora 
çalışması yapmış olmak. (*) 

20221206 
Uçak 

Mühendisliği 
Uçak Mühendisliği 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

-Uçak veya Malzeme Mühendisliği alanında doktora 
mezunu olmak. 
-Havacılık İtki Sistemleri Malzemeleri konusunda 
doktora sonrası proje çalışmalarına katılmış olmak. (*) 

(*) 23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim 
Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara 
İlişkin Yönetmelik” in, 8. maddesinin 7. fıkrası uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak. 

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 
• Başvuru Dilekçesi* (Üniversitemiz ana web sayfasında link verilmek suretiyle 

yayımlanacaktır.) 
• T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi 
• 3 (üç) adet Fotoğraf (Doktor Öğretim Üyesi başvuruları için 1 (bir) adet fotoğraf) 
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• YÖKSİS Formatında Özgeçmiş ve Eserler Listesi 
• Lisans ve Lisansüstü Diplomaları ile Yurt Dışından Alınmış Diplomalar için YÖK 

Denklik Belgeleri (Onaylı Kopyası** ya da e-Devlet kabul edilir) 
• Profesör ve Doçent Kadrolarına Başvurular için Doçentlik Belgesi (Onaylı Kopyası)** 
• Yabancı Dil Belgesi (e-Devlet kabul edilir) 
• AYDEK Başvuru Sonucu *** 
• Yukarıda yer alan belgelerin de içinde bulunduğu bilimsel eserlerden oluşan 1 adet 

USB Bellek veya CD/DVD (Kitap bölümleri, makale, tez, kitap, eserlerin tam metni, eserlere 
yapılan atıflar vb. tüm akademik çalışmalar) 

Başvuru süresi, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür. Son 
başvuru tarihi resmî tatile denk geldiği takdirde bir sonraki iş gününün mesai saati bitimine kadar 
şahsen ya da kargo/posta yolu ile başvuru yapılabilecektir. 

*Profesör adayları, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 14. 
maddesi gereğince dilekçelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir. 

BAŞVURUDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ HUSUSLAR 
• Başvuruda istenilen belgeler (1 nüsha halinde) basılı olacaktır. Dijital ortamda 

hazırlanan USB bellek veya CD/DVD’nin içindeki akademik çalışmalar ise basılı olmayacaktır. 
• Doçent ve Profesör adayları Personel Dairesi Başkanlığı’na; Doktor Öğretim Üyesi 

adayları ise ilgili Fakülte Dekanlığı ya da Enstitü Müdürlüklerine başvuru yapacaktır. 
• Profesör ve Doçent kadrolarına başvuran adayların, dijital ortamda (USB Bellek veya 

CD/DVD) hazırlanan eserleri ile başvuru evraklarını, link halinde (Örnek: Google Drive) 
personelatama@gtu.edu.tr adresine mail yoluyla göndermesi gerekmektedir. 

• Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuran adayların, dijital ortamda (USB Bellek, 
CD veya DVD) hazırlanan eserleri ile başvuru evraklarını, link halinde (Örnek: Google Drıve) 
ilgili fakülte ya da enstitünün adresine mail yoluyla göndermesi gerekmektedir. İlgili fakülte ya 
da enstitünün mail adresleri Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur. 

(***) Başvurunun kabul edilmesi için GTÜ Akademik Yükseltme ve Değerlendirme 
Kurulu’nun (AYDEK) Çalışma Usul ve Esasları uyarınca ilgili kadro asgari koşullarının 
sağlandığına dair olumlu görüşü gerekmektedir. AYDEK başvurusunda bulunacak adayların 
başvuruları, anılan esaslar kapsamında kadro ilanı yayınlandıktan sonra kadroya başvuru öncesi 
veya başvuru sırasında Üniversitemiz Rektör Yardımcılığı’na yapılabilecektir. AYDEK Başvuru 
Dilekçesi ve AYDEK Başvuru Formu, ilanımızla eş zamanlı olarak Üniversitemiz web ana 
sayfasında link verilmek suretiyle yayımlanacaktır. AYDEK Başvuru Dilekçesi ve AYDEK 
Başvuru Formu elden veya posta yolu ile Rektör Yardımcılığına iletilecektir. AYDEK Başvuru 
Dilekçesi ekinde yer alan diğer evraklar ise https://abl.gtu.edu.tr/dogrulama/Dogrula/Oturum 
Ac?git=/aydek/ linkinden sisteme online olarak yüklenecektir. İhtiyaç duyulması halinde, 
AYDEK sürecine ilişkin adayları ilgilendiren tüm bilgilendirmeler için Üniversitemiz Rektör 
Yardımcılığı ile iletişime geçilmelidir. İrtibat numarası: (0262) 605 15 35 – ( 0262) 605 29 97 

DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ BİLGİLER 
1) Adaylar son başvuru tarihi olarak belirtilen günün mesai saati bitimine kadar, bu ilanda 

belirtilen başvuru adreslerine belgelerini teslim etmekle yükümlüdür. Postada yaşanan 
gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. İlanda belirtilen koşulları taşımayan, ilgili 
birimlere yapılmayan veya süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeyle yapılan başvurular 
işleme alınmayacaktır. 

2) (**) Başvuruda istenilen belgeler başlığı altında “onaylı kopyası” şeklinde talep edilen 
belgelerin herhangi bir Resmî Kurumca aslı gibidir yapılarak onaylanması yeterli olup e-Devlet 
kapısı(www.turkiye.gov.tr)'dan alınan kare kodlu belgeler doğruluğu teyit edilmek şartıyla geçerli 
olabilecektir. 

3) İhtiyaç duyulması halinde; adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm 
bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasından https://www.gtu.edu.tr yapılacak olup, ayrıca 
yazılı bildirim yapılmayacaktır. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI

1350 Diyarbakır Milletvekili Semra GÜZEL’in Türkiye Büyük Millet Meclisi

Üyeliğinin Düşmesine Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 6588, 6589,

6590, 6591, 6592)

ATAMA KARARI

–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER

–– Diyanet İşleri Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

–– Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik

–– Jandarma Genel Komutanlığına Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış,

Hibe, HEK ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Yönetmelik

–– Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Sucul Omurgalı Canlıların Refah ve

Korunmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Atık Ara Depolama Tesisleri Tebliği

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay 3, 7 ve 11. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

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


